
Zmluva o spolupľáci pri odchyte túlavých psov
uzatvorenáv zmysle obchodného zákonníka č.513/91Zb. v platnom znení

cl. I
Zmluvné strany

Objednávatel':
V zastúpení :
Bankové spojenie:
číslo účto :
rčo:
DIČ:
Telefonické spojenie :

E-mail:

Poskytovatel'služby :

V zastúpení :
Bankové spojenie:
čĺslo účtu :
rčo:
DIč:
Telefonické spojenie :

E-mail:

obec Malý Slavkov, Gerlachovká 361 52

Ladislav Oľavec - staľosta
UniCredit Bank, a.s.

sKs6 1111 0000 0066 0818 2014

31984673
2020710109
052 4522400

obec@obecmalyslavkov.sk

RAMAR Export, s.ľ.o.
Rastislav Marhefka - konatel'
Slovenská sporitel'ňa
sK 48 0900 0000 0050 5843 0217
47792957
2024103433
0903 394 089
ľamaľexport@gmail.com

ČLz
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je činnosť poskytovateľa sluŽby podľa zákona NR SR č.

3912007 Z.z. o veteľinárnej starostlivosti v znení neskorších pľedpisov a spočíva v
odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách

objednávatel'a a ich umiestnenie do Kaľanténnej stanice Staľá Ľubovňa a následnej
staľostlivosti o tieto zvieratá.

cl.3
Zmluvné podmienky

Poskytovateľ sluŽby sazavázuje vykonávať pľe objednávateľa sluŽby v dohodnutom rozsahu

l. odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierut pohybujúcich sa na verejných
priestranstvách obce.

2. odber zabehnutých, opustených a túlavýchzvieratz priestorov Mestskej polície (ak túto
obec, resp. mesto má).



3. Zabezpečit' odchyteným a túlavým zvieratám základne veteľináme ošetrenie
(vakcinácia, čipovanie) a umiestnenie v oprávnenom zariadeni v súlade
s ustanoveniami Zákona č.3912007 Z.z. o veteľinárnej staľostlivosti v platnom znení'

4. Vedenie evidencie odchytených zvierut s kompletnými údajmi - dátum odchytu, rasa'

miesto nájdenia).

5. odchyt a odber sa uskutoční na základe objednávky (tel., e-mailom) pracovníkov
obecného/mestského úradu atáto slúŽi ako podklad pľe vystavenie faktúry v minimálnej
výške nákladov na PHM ( a to aj v prípade, Že odchý je kvôli objednávatel'ovi
nevykonateľný alebo neboli dodrŽané vopred dohodnuté podmienky odchytu a kvôli
tomu sa odchyt nedal zrealizovať).

cr.4
Doba trvania zmluvy

l. Táto zmluva sauzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov

cl.5
Fakturácia a platobné podmienky

l. Financovanie predmetných sluŽieb bude zabezpečované z rozpočtu objednávateľa.
2. Faktuľácia sa uskutoční po riadnom poskýnutí služby pľiamo na mieste _ na obecnom

úľade, alebo sa pošle poštou do 30 dní od vykonania odchytu.
3. V prípade, Že odchyt je zo strany objednávateľa alebo poskýovateľa neuskutočniteľný,

objednávateľ je povinný uhľadiť poskýovateľovi len výšku PHM za reálne odjazdené
kilometre tam a späť vo výške 0'30 € za kilometer.

4. Cenazaodchyt l zvieraťaje 42,- € bez DPH. V pľípade,že je zvierariadne zaočkované,
čo sa preukáŽe platným očkovacím pľeukazom sočkovaním nie starším ako 11

mesiacov a ľiadne začipované, je táto suma 20 €bez DPH.
5. V prípade odchytu matky so šteňatami sa platí aj za šteňatá od odhadovaného veku 4

týždŤrcv, tj. vek, v ktorom už potrebujú prikrmovať, ale ešte sú viazaĺe aj na mateľské
mlieko. Takéto šteňatá sa čím skôľ odstavia a zaočkujú.

6. Lehota splatnosti faktúr po doručení objednávateľovi je 14 dní.
7. Pri podpísaní zmluvy je paušálny poplatok za zmluvu 100,- € bez DPH ľočne, ktorý

bude faktúľovaný do 30 dní od podpisu zmluvy'

cl.6
Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu je moŽné zrušiť dohodou zmluvných strán.

2. objednávateľ môŽe zmluvu vypovedať v prípade opakovaných zistení nekvalitne
vykonaných pľác po písomnom upozomení poskytovateľa sluŽby.

3. Výpovedná lehota je 1 mesiac azačínaplynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.



Čl.l
Zá'ľ,erečné ustanovenia

l. Pľávne vďahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami

obchodného zákonníka, zákona NR SR č. 3912007 Z.z. o veteľináľnej starostlivosti

v platnom znení a ostatn1ých všeobecne záväznýchpľávnych predpisov SR.
2. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt' vypľacované foľmou písomného

dodatku.

3. Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, pričom kaŽdázm|uvná strana dostane

pojednom ľovnopise.

4. Zm|uvne strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavľetá slobodne,váŽne a nebola uzavretá

v tiesni a ani zanápadne nevýhodných podmienok.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Malom Slavkove, dŤn03.9.202l

Za RAMAR Expoľt s.r.o.:

RAMAR ExPort 3' r' o'
1. Mája 476

061 01

Za Obec:




