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ZrrrLIJYA NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCrI ZVIERAT DO
KARANrnxNB.r STANICE ALEBO úrur_,ru č. 2023123

uzaítorenápodťa §269 ods. 2 obchodného zákonníka ě. 5 I3lIg9I Zb. v znení neskorŠÍch PredPisov a Podťa

zákonaNR SR č.3gl2007 Z, z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorŠÍch predpisov

(ďalej len,,zákon o veterinámej starostlivosti") (ďalej len,,zmluva")

Objednávatel':
obchodné meno:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastllpený:-
E-mail:
(ďalej len ,, objednávateť")

a

Poskytovatel':
obchodné meno:
Sídlo:
tČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

obec vel'ká paka
93051 Veťká Paka 189
00305791
2020370132
VÚB, a.s.

SK89 0200 0000 000922220122
Mgr. Ivan Seňan - starosta obce
staro sta@velkap aka. sk

OZ Pomoc psíkom
Moyzesova 4lA,902 01 Pezinok
5282383I
TATRA BANKA, a.s.

SK02 1100 0000 0029 45112334
Bc. Tomáš Horvátik, predseda OZ

Telefonický kontakťOdchyt: +421948 684 548
E-mail: oz@pomocpsikom.sk
(ďalej len,,poskytovatef")
ipo.ťyouuter a oblednavateť ďalej tiež spoločne len ,, zmluvné strany" a každý jednotlivo len ,,zmluvná

stranď')

preambula

1. objednávatel, podťa § 22 ods. 10 zákona o veterinárnej starostlivosti je povinný zabezPeěiť odchYt

túlavých zvierut na ízemi objednávatel]a a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo Útulku Pre zvieratá

prostiedníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, priěom odchYt túlavých zvierat a ich
umiestňovanie do útulkov a karaniénnych staníc móžu vykonávať iba odborne sPÓsobilé osobY vYŠkolené

podťa § 6 ods. 2 písm. ao) zékonao veterinárnej starostlivosti,
^z. 

ro.řyovateť je občianske združenie zriadené za účelom pomoci psom v núdzi, záchranY a starostlivosti

o zvieratá, vrátene ich odchytu.
3. Poskytovatel'je oprávnený vykonávať odchý túlavých zvierat

veterinámej a potravinovej správy sR, schvaťovacie Číslo: osoTz _
na základe Rozhodnutia Štatnej

PK - 66, zo dňa 08.09.202l, ktoré

tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
4. pód pojmom ,,zviera".u pr" potreby tejto zmluvy rozumejú psy a v prípade potreby iné druhY zvierat len

po súhlase poskýovat el a a navýluěnú žiadosť obj ednávatefa.

š. Uzavretím tejto zmluvy objeánávateť plní zakónnú povinnosť v zmysle § 22 ods. 9 zákona o veterinárnej

starostlivosti.
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článot< I.
Predmet zmluvy

1. predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Pri vYkonávaní

opatrení ,*rr"r^y"h na pomoc psom v núdŽi, ich záchranu a starostlivosť, zabezPečením odchYtu túlavých

zvierata ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku.

ČHnok II.
Podmienky plnenia zmluvy

1. Lehota na prevzatie zvieraťa pred vykonaním veterinárnych úkonov je najviac 7 kalendárnYch dní od

nahlásenia oaórrytu túlavého zvíeiaťaobjednávateťovi, ak sa zmluvné stranY nedohodli inak.

2. po uplynutí doby vzmysle bodu 1. tohto ělánku zmluvy, budú odchýené túlavé zvieratá na PokYn

objednávateťa podróbené vóterinárnym úkonom (ěip, zák|adné oČkovanie, oČkovanie besnota).

3. Uvedené sa nevďahuje na veterinárne úkony spojené s ošetrením odchyteného túlavého zvieraťa, ktoré sa

javí ako choré alebo poranené.

čHnok III.
Povinnosti a práva poskytovatel'a

Poskytovatel' s a zav ázujez

1. Zabezpeěíť NoN-STop, 24 hodín denne, 7 dni v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní

pracovného pokoja) odchyt túlavých zvierat, vrátane súvisiacich Činností v katastrálnom Území

mesta/obce obj ednávat eí ao na pokyn obj ednávateťa.

2. Za úée;'om pii.limania informácií, žiadostí a pokynov k odchytu túlavých zvíerat, zabezPeČiť

nepretržitú dostupnost7operačné stredisko na telefónnom čísle: +421948 684 548.

3. Nezabezpeeiť odchy túlávého zvíeraťa, ak sa zmluvné strany dohodli na potvrdení odchYu túlavých

zvieratzódpovednými kontaktnými osobami objednávateťa a tieto osoby sú nedostuPné.

4. Nezabezpe8it oa"ňyt túlavého zvíeraťa,v pdpade bezprostredného ohrozenia na zdravi alebo Živote,

alebo ak sa túlavé zvierana danom mieste už nenachádza anieje možné ho dohl'adať.

5. Zabezpeěiť bezodkladné vhodné ošetrenie odchyteného zvieraťa, ktoré sa javí ako choré alebo

poranené.
6. Zabezpeěíť doruěenie písomného zánnamu o odchytenom túlavom zvieratí objednávateťovi,

v ktorom bude zaznamenaný dátum, miesto, názov obce a čas odchYu, urČenie Plemena, Pohlavie,
vzrast,oděítanie čipu, fotka zvíeraťa,priradené evideněné, a to prostredníctvom e-mailu do troch dní

po odchyte túlavého zvieraťa.
7. Žrereiníť fotografie a údaje o odchytenom túlavom zvierati na intemetovom profile PoskYtovateťa,

konkrétne na webovej stránke sociálnej siete "Facebook", pod názvom "OZ Pomoc Psíkom".
8. pri odovzd aní zvíerařa vlastníkovi alebo držiteťovi zvieraťa (ďalej len ,,drŽiteť zvíeraťď') zabezPeéiť

písomný záznam o odovzdaní aprevzati zvieraťa, v ktorom bude zaznamenané evidenČné ČÍslo,

áatr* prevzatiazvieraťa, poěet dní strávených vopatere poskytovatel'a, meno, Priezvisko a adresa

trvalého pobytu držiteía zvieraťa, ktory bude zaslaný objednávateťovi.
g. Viesť vlastnú evidenciu záuznamov o odchytených túlavýchzvieratách.
10. odmietnuť objednávku na umiestneni e zvieraťado karanténnej stanice v prípade naPlnenia kaPacitY.

11. Ak dójde k úhynu odchyteného túlavého zvieraťa, zabezpeéíť likvidáciu jeho tela.
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čHnok IV.

Povinnosti a práva objednávatel'a

Objednávatel' sa zavázujez

1. potvrdiť vykonanie odchytu a umiestnenie zvieraťa do karanténnej stanice alebo Útulku.

2. Určiť jednu kontaktnú oiobu prípadne viac osób, ktoré zaruěia nepretrŽitú telefonickú dostuPnosť.

Zoznarnkontaktných osób tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
3. Riadne a včas uúair všetky naklady v prospech poskytovatela zapodmienok dohodnutých v Cl. V.

tejto zmluvy.
4. oňjednavateť má právo požadovať od poskytovateía doklad o počte odchytených zvierat v katastri

mesta/obce pre vlastnú evidenciu.

ČHnok V.
Fakturácia

1. objednávateť poskytne poskytovateťovi finaněný príspevok na Úhradu nákladov zavYkonávanie oPatrení

zameíarrých .ra po*ol p.Órn vnúdzi, ich záchranu a starostlivosť, zabezpečením odchYtu túlavých zvierat

a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku.
2. Na zéklade dohody zmluvnýih strán je stanovená výška finančného príspevku, ktorej výŠka je uvedená

v Prílohe ě. 2 tejto zmlur,y.
3. objednávateř poukaže finančný príspevok na úěet poskytovateťa na základe mesaČných faktúr, ktoré bude

poskýtovateť vystavov ať razmesaěne, vždy zaěiatkom kalendárneho mesiaca nasledujúcom Po kalendárnom

mesiaci, v ktorom bola služba objednávateťovi poskytnutá.
4. Faktura musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vystavená azas|aná elektronickY do

elektronickej schránky objednávatela. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry tvorí PrÍIohu Č.4 tejto

zmluvy.
6. objednávatel' sa zavázuje uhradiť poskytovateťovi náklady zaposkytnutú sluŽbu "výjazd k zvierat'u" aj v
prípade, že sazvíera odchYiť nepodarilo.
z. bu3"arrauateť sa zavázl,$e uhradiť poskytovateťovi náklady spojené s ošetrením odchYteného zvieraťa,

ktoré sajaví ako choré alebo poranené.

s. objeánávateí sa zavázute uhradiť poskytovateťovi naklady spojené s likvidáciou tela odchYteného

túlavého zvieraťa.
9. Za všetky poskýnuté služby (výjazd k zvierat'u, odchyt zvieraťa, opatrovanie, oŠetrenie, odvoz,..) bude

faktúra vystávená poskytovateťom po odovzdaní zvieraťa držiteťovi mieraťa, PríPadne do karanténnej

stanice alebo útulku.
10. Faktúru za poskýnuté služby bude poskytovatel' zasie|ať objednávateťovi vrátane nasledovných Príloh:

a) potvrdenie o odovz daní a pr ev zatí zvierať a držiteťom zvierať a;

b) podklad na fakturáciu, oznaěený poradovým ěíslom odchyteného zvieraťa;
c) vykonané úkony za dané zviera.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň dodania služby v zmysle fakturácie budú povaŽovať deň

odovzdania zvíeraťadržiteťovi zvieraťa,prípadne karanténnej stanici alebo útulku.
12. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateťovi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateť je oprávnený upraviť na nasledujúci rok zmluvnú odmenu

za poskytované služby o mieru ročnej inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR; Zmenu výšky ceny je

poskýovatel' povinný obj ednávatefovi písomne oznámiť.

čHnok VI.
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Sankcie

1. Ak objednávateť neuhradí svoje záv'azky voči poskytovateťovi v riadnom termíne, je PoskYtovateť
oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania v zákonom stanovenej v}Ške denne z dlŽnej SrrmY Za

každý deň omeškanía, ato nazžk|ade faktúry vyhotovenej poskytovateťom.

čHnok VII.
Ukončenie zmluvy

Zm\uvné strany sa dohodli, že ukončenie tejto zmluvy je možné:

1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán.

2. písomnou výpoveďou ktorejloťvek zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dóvodu, v jednomesaČnej

výpovednej iihot., ktorá začina plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho Po doruČení PÍsomnej

,rýpovede a."n.3 zmluvnej strane. V pdpade výpovede sú zmluvné strany povinné Plniť svoje

porrinnosti až áo uplynuiia výpovednej lehoty a vysporiadať svoje záv'ázky vyplývajúce zo

zmluvného vďahu.
3. písomným odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinnostl__Podstatným

porušením zmluvnYch povinností sa rozumie nedodržanie povinností uvedených v Cl. III. a IV. tejto

zmluvy. odstupenie od tejto zmluvy je účinné ku dňu nasledujúcemu po dni doruěenia odstúPenia

druhej zmluvnej strane.

čHnok VIII.
osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavázujú riadiť Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 20161679

z27.aptíIa2016 oochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov aovoťnom PohYbe
takýcŇo údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných

údájov) (ďalej len ,,GDPR") a podťa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných Údajov a o zmene

a dóphení niěktorYch zákonov (ďalej len ,,ZOO|J"). Na zmluvné strany sa vďahujú vŠetky Ptáva,
povinnosti azodpóvednosť, ktoré vyplývajú zo spracúvania osobných údajov, sú Povinné zachovať

mlěanlivosť o spracúvaných údajoch a poučiť oprávnené osoby najmá o povinnosti mlČanlivosti

a povinnostiach určených GDPR aZOOU.
2. lódpisom tejto zmluvy objednávateť prehlasuje, že je oprávnený poskytovať osobné Údaje alebo

zverejniť oróbné údaje osób, ktoré sú v zmluve uvedené ako kontaktné osoby v rozsahu vedenom

u ,rni rrr. pre potreby plnenia zmluvy, najmá pre potrebu komunikácie, autorizácie pokYnov,

poskytovania informácií, ďalších aktivít súvisiacich zo zmluvného vzťahu aŽe poskYovateť je

Óprávnený spracúvať tieto údaje. Objednávateť prehlasuje, že uvedené kontaktné osoby

rrtejto zmluvé plne informoval o poskytnutí ich osobných údajov druhej zmluvnej strane a poskyol
im informácie v zmysle GDPR aZOOU.

čHnok IX.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strán a účinnosť dňa OL01.2O23 za podmienky riadneho zverejnenia na webovej stránke

objednávateťa.
2. Táto zmluvasauzatvára na dobu neurčitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
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 totožných vyhotoveniach, zktoných každý má podobu

originálneho rovnopisu.Každázmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení zmluvy.
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú sp6sobilé k podpisu tejto zmluvy a plneniu jej ustanovenÍ, ich

zmluvná voťnosť ňi..1. ňiei.r, obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvY

pozorne a podrobne Óboznámili, porozumeli mu, anaznak súhlasu zmluvu slobodne aváňne,bez
nátlaku či tiesne dobrovol'ne podpisujú.

Prílohy:
Prflohá č. 1: Rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
Príloha č. 2: Výška finančného príspevku
Príloha é. 3 : Zoznam kontaktných osób obj ednávatel'a
Pdloha č. 4: Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
Príloha č. 5: Zmluva o spolupráci

V obci Veťká Paka, día 19.12.2022
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