ZMLUVA O ODCHYTE TÚLAVÝCH A ZABEHNUTÝCH ZVIERAT
Poskytovateľ:
Zastúpený:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Podolínec
Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec
00330132
2020526189
VÚB, a.s.
SK19 0200 0000 0026 0611 0051

ďalej len „poskytovateľ“
Objednávateľ:
Zastúpený:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Kolačkov
Pavol Zamiška, starosta obce
Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa
00329959
2020698592
VÚB, a.s.
SK74 0200 0000 0000 1342 0602

ďalej len „objednávateľ“
Článok 1
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR
č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a spočíva v odchyte
túlavých a zabehnutých zvierat pohybujúcich sa na verejných priestranstvách objednávateľa
a ich prevoz do karanténnej stanice alebo útulku, s ktorým má objednávateľ uzatvorenú
zmluvu o spolupráci pri umiestnení túlavých zvierat.
Článok 2
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť činnosti uvedené v čl.1 tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva č.123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských
zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a platnými
hygienickými a veterinárnymi predpismi prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
na odchyt túlavých zvierat, a to čo najskôr po nahlásení požiadavky na odchyt
pracovníkmi Obce Kolačkov
- na základe požiadaviek objednávateľa, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
zabezpečiť materiálno - technické vybavenie na odchyt túlavých zvierat,

2.

3.
4.

5.
6.

ktoré pozostáva najmä z automobilu určeného na prepravu živých zvierat
a ochranných pracovných pomôcok.
Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky stanovené zákonom a zaväzuje sa
splniť všetky úlohy spojené s povinnosťou veterinárneho vyšetrenia a evidencie
odchytených, zabehnutých a túlavých zvierat. Zároveň sa zaväzuje zabezpečovať spôsob
naloženia s odchytenými zvieratami prostredníctvom osoby, ktorá má vydané
osvedčenie na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat.
Lehota na prevzatie zvieraťa je maximálne 24 hodín od nahlásenia, vrátane štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja.
Poskytovateľ vedie evidenciu, pozostávajúcu hlavne z evidencie:
odchytených psov,
miesta odchytu,
spôsobu odchytu (ručne, narkotizačnou zbraňou),
druhu zvieraťa, plemennej príslušnosti, veku, pohlavia, ak je to možné.
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých
okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie zabezpečiť vrátenie odchyteného zvieraťa
na náklady majiteľa, ktorý nezabránil úniku zvieraťa z chovného priestoru, a ktorý
hodnoverne preukáže, že odchytené zviera je jeho.
Článok 3
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi paušálny poplatok vo výške 70 € za
každý výjazd k odchytu zvieraťa a jeho následný prevoz do karanténnej stanice alebo
útulku. Tento poplatok pokrýva priame náklady poskytovateľa súvisiace s výkonom
činnosti dohodnutej v čl. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť ako napr.
poskytovať informácie z evidencie psov registrovaných Obcou Kolačkov.
Článok 4
ČAS PLNENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 1 mesiac alebo vzájomnou dohodou
zmluvných strán. Výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
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Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

4.

5.

Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť
len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva
nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva
pre poskytovateľa. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola
prerokovaná po vzájomnom prerokovaní podľa ich právnej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.
Táto zmluva je platná dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán.

V Podolínci, dňa 28.4.2021

V Kolačkove, dňa 28.4.2021

............................................

.......................................

Mgr. Jaroslav Seman
primátor Mesta Podolínec
signed

Pavol Zamiška
starosta Obce Kolačkov
signed
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