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Obdianske zdruZenie
KLUB PRIATEIiOV ZVIERAE

Kopanice 1218, 963 01 KruPina
Zmluva 6. 42/2022
o odchyte triJ.awych a zabehnutych zvierat
Poskytovatel: OZ KLUB PRIATELiOV ZVIERiAT
Registradne dislo : VVS/1 -gOO / 90'4i 921
Registrovy urad: MV SR
DAtum vzniku; 24.2.2076
Osveddenie o Zivnostenskom podnikani:
oU- zv -ozP

-20\9 / 07 4 0 3l -2

a. Zivnostensk6ho registra: 610-2924I
Vydane dia: 9.9.2019
Sldlo: Kopanice 7218, 963 01 KruPina
Bankov6 spojenie: Prima Banka
IBAN:SK 25 3100 0000 0010 0002 5982

reo: 50 tLA BoB
ore:27206996303
Zastupeny: Mirka Nevedelovd - predseda
mobil: 0903 111 565
e-mail : mirkanevedel-ovaGgmail . com
Tel-. kontakt/odchYt: 0911 971 239
E-mail/odchyt. : kpzGkpz. sk

OZ

ObjednSvatef: Obec TeranY
S1dlo: Terany lL6, 96268

reo:

00320323

pre:2021152671
Bankove spojenie: VUB, a. s.
IBAIiI: SK35 0200 0000 0000 0602 64L2
Zastirpeny: Mgr. Iveta Ga j doSova
Te1. kontakt: 0903 944492
E-mail : obecteranyGobecterany- sk

(d'aIej Ien poskytovatel alebo objedn5vatel alebo zmluvn6
strany)

uzatvarajri tirto Zmluvu o odchyte t(rJ.avych zvierat (db1ej 1en
,rzmluva") a dohodli sa na niZ5ie uvedenom zneni Zmluvy podla
par. 269 ods. 2 z6kona 6. 5L3/1997 Z.z. (Obchodny z5konnik)
v znenl neskorEich predpisov.
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Predmet zm1urry

1. Predmetom tejto zmluvy je zAvazok poskytovatela zabezpedit
odchytovri sluZbu 24 hodln denne, 7 dni v tyZdni (vr5tane
vikendov, sviatkov, dn1 pracovn6ho pokoja) podas doby
plnenla tejto zmluvy. Poskytovate1 zabezped.i
odchyt tuJavych zvierat na verejnych priestranstv5ch
v katastralnom rizemi obce objedn5vate-Ia. Poskytovatel
prehlasuje, 2e ku'diu uzavretia tejto zmluvy spina
z5konn6 poZiadavky na odchyt t0lavych zvl_erat. a pracovnik
odchytu je drZitelom Osveddenia z in5titritu vzdelSvania
veterinArnych lek6rov (4. 2056/2019), ktor6ho kopia tvori
Prilohu 4.1 telto zmluvy, ako lel neoddelitelnfi sfrdast.
Prilohu a. 2 tvorl Osveddenie o Zivnostenskom opr5vneni
OZ KLUB PRIATELOV ZVIERAT, prilohu a. 3 tvori Osveddenie
o absofvovani vzdel5vacieho programu Ochrana zvteraL pri
preprave Podmienky prepravy domScich madiek, domiicich
psov, inych cicavcov, vt5kov, inych stavovcov
a studenokrvnych Zivodichov (a.0258/2019), prilohu a. 4
tvori Rozhodnutie RVPS Bansk5 Bystrica o vydani
osveddenia o sposobilosti vodidov a sprievodcov, prllohu
c. 5 trrori Por,rolenie prepravcu na kriitke cesty (do B
hodin)vydane SVpS Bratislava,'prilohu
d. 6 tvori Vnfitorny
poriadok na zabezpedenie ochrany zvierat podas prepravy
na krStke cesty (do B hodin) . V pripade potreby, OZ KLUB
PRIATELOV ZVIERAT doloZl Dohodu o vykonani dinnosti
uzatvorenu medz,. zdruZenim a jeho dlenom Robertom iaZkym
pracovnikom odchytu.
) Poskytovatel a objedn6vatel sa dohodli, 2e za ridelom
prilimania lnformdcii a pokynov k odchytu, zarl-adr
poskytovatel nepretrlttu dostupnost na telef6nnom disle
0903 111 565.
')
Poskytovatel a objedn6vatel sa dohodli, Ze za irdelom
J.
rieSenia krtzovych situ6cii urdi objedn6vatel kontaktnri
osobu, ktorti zaruii neust5lu telefonick0 dostupnost.

cr.
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PrSva a povinnosti poskytovatela
1.

Zabezpedit NON-STOP odchytovfi sfuZbu 24 hodln denne, 7 dnl
v tyZdnl (vrStane vikendov, sviatkov a dni pracovn6ho
pokoja) . Poskytovatef zabezped.i odchyt trllavych zvierat na
verejnych priestranstv6ch v katastrSlnom izemi obce
objedn6vatela a ich umiestnenie do karant6nnej stanice

alebo Otulku pre zvieratS.
2. Poskytovatef sa zavazvJe vykonat vylazd k trilav6mu
zvieratu v dase do naj kratSom (podla poveternostnych
podmienok: dezd', snehovS kalamlta, dostupnost v ter6ne
vzhfadom na poveternostn6 podmienky, dopravn6 podmienky
a situ6cie typu ,.vis Major") od telefonick6ho privolania
3. Poskytovatef nezabezped,i odchyt zvierata, dk sa zmluvn6
strany dohodli na potvrdenl odchytu zodpovednou kontaktnou
osobou a t6to nie je dostupn5
4. Nevykonat odchyt zvierata v prlpade bezprostredn6ho
q

6.

ohrozenia zdravia alebo Zivota, alebo ak sa zvtera na
danom mieste uZ nenach6dza a nie je moZn6 ho dohladat
Bezprostredne po odchyte zvierata vypracovat zAznam
o odchyte zvierata, v ktorom bude zaznamenan6 miesto a das
odchytu, rasa, vzhlad, oddltanie 6ipu, fotka, priraden6
evldendn6 dlslo a prostrednictvom e-mailu ho dorudif
objedn6vatelovi v Iehote do troch pracovnych dn1.
Zverejnit fotografie a udaje o odchytenom zvierati na
internetovej str6nke poskytovatela www.kpz.sk a t-ieZ na
jeho fb profile, na strAnke ftulku, na str6nke mesta a na
str5nkach, ktor6 sa venuj[r vyhradne stratenym alebo
n6jdenym zvierat5m

1.

o

Poskytovatef je povinny vypracovat zAznam o prijatl

zvierata, v ktorom bude zaznamenan6 evidendn6 dlslo
zvierata, vykonan6 [rkony - odkovania, dipovanle, ,stav
zvierata pri prijatl.
Poskytovatef je povinny vypracovat zAznam o odovzdanl
zvierata v prlpade, ak sa nSjde jeho majltel. V zlzname
o odovzdani zv:-eraLa bude uveden6 evidendn6 dlslo
zvierata, podet dn1 str6venych v opatere poskytovatela,
osobn6 udaje preberajucej osoby - vlastnika zvierafa,
udaje o vykonanych rikonoch odkovanie, dipovanie.

9. Viest vlastnri evidenciu vyjazdov a odchytov trilavych
---l
ZV

^-^^!
LtJLdL.
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Pr6va a povinnosti objedn6vatela
1. Urdit kontaktnir osobu, ktor6 zarudL nepretrZitu
telefonickri dostupnost
2. Riadne a vdas uhr6dzat zmluvny poplatok za poskytnut6
sluZby v prospech poskytoval-ela za podmienok dohodnutlTch
v dl6nku d. 4 telto zmluvy
3. Objedn6vatel m5 pr6vo poZadovat od poskytovatela doklad
o podte odchytenych zvierat v katastri obce pre vlastn0
evidenciu

er.
,
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Zm1uvn6 odmena

1. Za dinnosl vykon-rvanu poskytovatelom Specif ikovanri v d1.1
tejto zmluvy sa zmluvn6 strany dohodli na mesaEnom
poplatku vo wy5ke 20 C. Eakt[rra za mesadny poplatok bude
vystaven-r prvy deil dan6ho mesiaca.
2. Poskytovatel je opr6vneny zvySrt poplatok za poskytnut6
sluZby jeden kriit za rok na z6klade miery zvy5ovania
n5kladov suvisiacich s poskytovanymi sluZbami. Zmenu
vy5ky poplatku je povinny ohlSsit poskytovatel
objednSvatelovi pisomne, a to najnesk6r 31 dnl pred
zad.raLkom nasledujuceho roka.

er. 5
Skondenie ridinnosti zmluvy
1. V prlpade, dk objedn5vatel bude v ome5kani s platenim
svolich zavazkov o viac ako 20 dn1, poskytovate.I je
predch5dzajucom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty
na zaplatenie j ednotl ivych f akt[ir. Odstirpenie od te j to
zmluvy zo strany poskytovatela je tdinn6 ku diu
nasleduj[rcemu po dni dorudenia odst[rpenia
ob;edn5vatelovi. Odstupenie poskytovatela od tejto zmluvy
sa nedotyka n5roku poskytovatela na n6hradu Skody
vznlknutej poru5enim povinnosti objedn5vatefa.
2. Obledn5vateI je opr5vneny od tejto zmluvy odst0pit
v pripade, 2e poskytovatel poruSuje svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a tieto si nesplni ani po plsomnej
vyzve objedn6vatela v poskytnutej dodatodnej primeranej

lehote. Odstúpeníf:1 objednávateľa od zmluvy táto zmluva
zaniká, keď je po�kytovateľovi doručené písomné oznámenie
objednávateľa o odst_úpení . od zmluvy
3. Vzájomnou dohodou zmluvných strán
4. Zmluvné strany sa dohodli, že od zmluvy mozu odstúpiť
výpoveďou aj bez udania dôvodu. Účinnosť tejto zmluvy
skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je jeden mesiac
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Túto zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným
prejavom zmluvných strán, a to vo forme písomných
a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom
jeden rovnopis dostane každá zmluvná strana.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k podpisu tejto
zmluvy a plneniu jej ustanovení. Zmluvné strany
vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a na
znak súhlasu ju slobodne, bez nátlaku dobrovoľne
podpisujú.

za poskytovateľa
OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
Mirka Nevedelová - štatutárny zástupca

...

•

.....

za obj

Prílohy:
Príloha č.1
Osvedčenie z inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (č.
2056/2019)vystavené na meno člena OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
Róbert Ťažký - pracovník vyškolený na odchyt
Príloha č. 2
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
Príloha č. 3
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu Ochrana
zvierat pri preprave - 'Podmienky prepravy domácich mačiek,
domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov
a studenokrvných živočíchov (č.0258/2019), vystavené na meno
člena OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT Róbert Ťažký - pracovník
vyškolený na odchyt
Príloha č. 4
Rozhodnutie RVPS Banská Bystrica o vydaní osvedčenia
o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, vystavené na meno člena
OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT Róbert Ťažký - pracovník vyškolený
na odchyt
Príloha č. 5
Povolenie prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín)vydané ŠVPS
Bratislava
Príloha č. 6
Vnútorný poriadok OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT na zabezpečenie
ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín)
.·

.

Prílohy budú s ohľadom na obsiahlosť, zmluvnej strane doručené
mailom.

