
ZMLUVA O ODCHYTE A UMIESTNENÍ TÚLAVÝCH A 

ZABEHNUTÝCH ZVIERAT DO ÚTULKU. 

         uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

  

                                                    Čl. I                                                                                                    

                                       ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:                      Obec Dúbravy 

Sídlo:  č. 196 

 962 12 Dúbravy 

Štatutárny orgán:  Elena Grňová 

IČO:  00 319 899 

DIČ:  2021318673 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK19 5600 0000 0012 2505 3001  

                                                     

a 

Poskytovateľ:             pefima s.r.o.  

konajúci:   Petra Kmeťková, konateľ                                                               

Sídlo:    ul. SNP 80, 962 01 Zvolenská Slatina   

Bankové spojenie:  Fio banka, a.s.                                                                                                 

Číslo účtu v tvare IBAN:      SK42 8330 0000 0024 0180 8771 

IČO:    51 069 806 

Telefonické spojenie:  0948 666 736                                                                                     

E-mail:   zvieratkovosk@gmail.com                                                                     

(ďalej len „poskytovateľ) 
 

                                                       Čl. II 

PREDMET A MIESTO PLNENIA ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť non-stop odchytovú službu     

a s ňou súvisiace činnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane víkendov, sviatkov a dní 

pracovného pokoja po dobu trvania tejto zmluvy za ďalej dohodnutých podmienok  

a záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu 

dohodnutú v čl. V tejto zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať odchyt zabehnutých, opustených alebo túlavých   
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zvierat, odchytených na verejných priestranstvách a verejne prístupných priestoroch Obce 

Dúbravy a ich  dočasné umiestnenie do Útulku Zlaté Moravce,  občianske združenie, a to 

na základe Zmluvy o spolupráci psov do útulku zo dňa 22.07.2020, uzavretej medzi 

poskytovateľom  a OZ Útulok Zlaté Moravce, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy ako 

jej neoddeliteľná súčasť. Príloha č. 1 pozostáva z tých článkov zmluvy, uzavretej medzi 

poskytovateľom a OZ Útulok Zlaté Moravce, ktoré nepodliehajú obchodnému tajomstvu. 

 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy spĺňa zákonné požiadavky na   

odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a jeho zamestnanec je osobou schválenou na 

odchyt túlavých   zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej v súlade 

s ust. § 6 ods. 2 písm. a) Zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a túto 

spôsobilosť preukazuje objednávateľovi fotokópiou certifikátov o absolvovaní odborných 

školení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že na účely prijímania informácií k odchytu   

            zariadi poskytovateľ nepretržitú dostupnosť na telefónnom čísle: 0948 666 736. 

 

Čl. III 

 ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. 

z.   o veterinárnej  starostlivosti v znení neskorších predpisov službu pre objednávateľa 

služby v nasledovnom rozsahu: 

- odchyt zabehnutých, opustených alebo túlavých zvierat na území podľa čl. II bod 2 

zmluvy, pričom poskytovateľ je povinný zabezpečiť odchyt v čo najkratšom čase 

(s prihliadnutím na poveternostné podmienky a dostupnosť v teréne) od oznámenia, 

- zabezpečiť základné veterinárne ošetrenia (vakcinácia, čipovanie) zvieraťa, 

- zabezpečiť následné umiestnenie zabehnutých, opustených alebo túlavých zvierat 

v útulku, v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov,          

- po odchyte zvieraťa vypracovať záznam o odchyte zvieraťa, v ktorom bude zaznamenané 

miesto a čas odchytu, rasa, vzrast, odčítanie čipu, fotka, priradené evidenčné číslo a tento 

záznam následne priložiť k faktúre, 

- bezprostredne po odovzdaní zvieraťa vypracovať záznam o odovzdaní zvieraťa, v ktorom 

bude zaznamenané evidenčné číslo, počet dní strávených v opatere poskytovateľa, 

vykonané úkony – očkovania, čipovanie, osobné údaje preberajúcej osoby – majiteľa psa, 

ktorý slúži ako podklad pre fakturáciu, 

- zverejniť fotografie a údaje o odchytenom  zvierati na internetovom profile poskytovateľa 

- viesť vlastnú  evidenciu výjazdov a odchytov zabehnutých a túlavých zvierat, 

- viesť evidenciu umiestnených zvierat s kompletnými údajmi v zmysle príslušných 

právnych predpisov. 



 

2. Poskytovateľ môže odmietnuť  umiestnenie zvieraťa do útulku jedine v prípade naplnenia 

kapacity útulku. 

3. Poskytovateľ je povinný stanoviť majiteľom zvierat lehotu na prevzatie zvieraťa z útulku  

v trvaní najviac 3 mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do útulku. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odber zabehnutých, opustených alebo túlavých zvierat sa 

bude uskutočňovať na základe oznámení zamestnancov Obce Dúbravy a občanov Obce  

Dúbravy. 

5. Písomný záznam o odbere zabehnutých, opustených alebo túlavých zvierat bude 

obsahovať najmä informáciu o počte odoberaných zvierat, ich zdravotnom stave, 

absolvovanom očkovaní a podpisy poverených zástupcov zmluvných strán. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne uhrádzať dohodnutú odmenu a to vo výške a za 

podmienok v tejto zmluve dohodnutých. 

7. Objednávateľ má právo požadovať  od poskytovateľa doklad o počte mesačne 

odchytených zvierat v katastri mesta pre vlastnú evidenciu.     

  

Čl. IV  

DOBA TRVANIA ZMLUVY 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

2. Táto zmluva zanikne: 

- uplynutím doby trvania zmluvy, 

- písomnou dohodou zmluvných strán, 

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

- odstúpením od zmluvy. 

 

3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným 

v písomnej dohode. V dohode si zmluvné strany upravia všetky vzájomné nároky 

vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 

stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek vypovedať túto zmluvu aj bez 

udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu. 



5. Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok 

v tejto zmluve dohodnutých, pričom odstúpením od zmluvy zmluva  zaniká nasledujúcim 

dňom po dni doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Adresou pre doručovanie 

písomností sú sídla zmluvných strán, uvedených v čl. I tejto zmluvy. 

6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ mešká so 

splnením svojich záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní. 

7. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

- poskytovateľ porušuje ktorúkoľvek zo svojich povinností, vyplývajúcu mu z tejto zmluvy 

a   túto si neplní  ani  po  písomnej výzve  objednávateľa  v poskytnutej dodatočnej lehote, 

- poskytovateľ stratí  predpoklady na poskytovanie odchytu zabehnutých a túlavých zvierat, 

- ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz. 

 

Čl. V 

ZMLUVNÁ ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami z. č.  18/1996 Z. z. o cenách  v znení 

neskorších predpisov dohodli na paušálnej mesačnej odmene za poskytnuté služby v sume 

100,00 Eur. 

2. Financovanie predmetných služieb bude zabezpečované z rozpočtu objednávateľa. 

3. Objednávateľ uhradí cenu za poskytnutú službu na základe faktúry poskytovateľa, 

vystavenú vždy po skončení toho ktorého kalendárneho mesiaca. Faktúra musí spĺňať 

všetky náležitosti daňového dokladu. 

4. Na požiadanie objednávateľa musí byť v prípade potreby doručená spolu s prílohami: 

- záznam o odchyte zvieraťa, 

- záznam o odovzdaní zvieraťa. 
 

5. Riadne vystavená faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

alebo ďalšie náležitosti podľa tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 

poskytovateľovi na jej opravu alebo doplnenie, a to do siedmich pracovných dní odo dňa 

jej doručenia. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry, a to odo dňa 

nasledujúceho po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

 



Čl. VI 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

1. Poskytovateľ a objednávateľ sa vzhľadom na priestorové a personálne podmienky 

poskytovateľa dohodli, že poskytovateľ bude zabezpečovať služby podľa tejto zmluvy 

do maximálneho počtu 20 zvierat za kalendárny mesiac. 

 

Čl. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. 

V zmysle §47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, a to 

očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými všetkými zmluvnými 

stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, zmluvu podpisujú pri 

plnom vedomí, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluva vyjadruje ich 

slobodnú vôľu, zmluvu si starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dva rovnopisy. 

 

             V Dúbravách, dňa 21.12.2020 

                   Za poskytovateľa:                                                         Za objednávateľa: 

 

      _____________________             _____________________ 

                        Petra Kmeťková                      Elena Grňová 

                        konateľka                      starostka obce 
 
 
 



 


