
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá

u rená podl‘a ~ 269 ods. 2 zákona č. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ~ 22 ods. 10 zákona Č39 2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva ‘,) medzi:

Názov: Útulok Zlaté Moravce o.z.
Právna forma: občianske združenie
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d‘alej len „ Útulok,,)

Názov: Obec Beladice
5!dto: Obecný úrad Beladice, Gaštanová 167. 991 75 Beladice
ICO:
DIČ:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d‘alej len „Obec „ a spolu s

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností oboch
zmluvných strán pri odchyte túlavých zvierat na verejných priestranstvách v
katastrálnom území Obce, ich umiestnení do priestorov titulku a následnej
starostlivosti o tieto zvieratá.

Článok II.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Obec sa zaväzuje:
a) bezodkladne nahlasovať Utulku výskyt túlavých psov na území Obce v zmysle

bodu 3., článku II. Zmluvy
b) zaplatiť Utulku za odchyt túlavých zvierat, umiestnenie túlavých zvierat do útulku

a starostlivost‘ o túlavé zvieratá v zmysle Clánku III. tejto Zmluvy
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2. Utulok sa zaväzuje:
a) v rámci svojich kapacitných možností po nahlásení výskytu túlavého zvierat‘a

Obcou zabezpečiť na svoje nebezpečenstvo a náklady odchyt tohto zvieraťa
osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat v zmysle ~ 22 ods. 14 zákona č.
39 2007o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (d‘alej len „osoba
schválená na odchyt túlavých zvierat)
Schvaľovacie číslo osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat: OSOTZ ZM 28

b) zabezpečiť odchyteným a prevzatým zvieratám vykonanie nutného ošetrenia a
potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a
predchádzanie choroby prenosnej na mé zviera alebo na človeka.

c) zabezpečiť odchyteným a túlavým zvieratám potrebnú veterinárnu starostlivost‘.
d) zabezpečiť, aby osoba schválená na odchyt túlavých zvierat zaregistrovala

odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat.
e) bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvierat‘a od osoby schválenej

na odchyt túlavých zvierat
f) zabezpečiť aby osoba schválená na odchyt túlavých zvierat každoročne do 31.

januára elektronicky nahlásila regionálnej veterinárnej a potravinovej správe počet
odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendámy rok.

g) overiť pri prevzatí zvierat‘a jeho identifikáciu a v prípade ak zviera nie je
individuálne označené, tak aj bezodkladne zabezpečiť jeho označenie
mikročipom. V prípade ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera
usmrtiť zo zdravotných důvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť.

h) viest‘ evidenciu o prijatých, usmrtených a túlavých zvierat.
i) využiť všetky dostupné prostriedky na vyhradanie vlastníka odchyteného túlavého

zvieraťa
j) dodržiavať povinnosti a požiadavky ustanovené zákonom Č. 39 2007 Z.z. o

veterinámej starostlivosti v platnom znení a vyhláškou Ministerstva
půdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123 2008 Z.z. o podrobnostiach o
ochrane spoloČenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre
zvieratá.

3. Obec nahlasuje výskyt túlavého zvieraťa prostredníctvom poverených osób
telefonicky. Zoznam poverených osób Zmluvných strán pre nahlasovanie výskytu
túlavého zvieraťa a ich kontaktne údaje sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčast‘ tejto zmluvy.

4. Útulok může v prípade napinenia jeho kapacity odmietnuť umiestnenie túlavého
zvierat‘a do svojich priestorov.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si v súvislosti s touto Zmluvou bezodkladnú
vzájomnú súČinnost‘.

6. Po vzájomnej dohode může Obec na svojom pozemku zriadiť tzv. Núdzový
koterec, do ktorého může dočasne umiestniť nájdeného psa do doby, kedy bude
vyzdvihnuté zástupcom útulku.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne a bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej
strane všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v záhlaví tejto Zmluvy,
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zmeny kontaktných údajov a zoznamu poverených osób pre nahiasovanie výskytu
túlavého zvieraťa uvedených v prílohe č.1 tejto Zmluvy, resp. Akúkoľvek lnů
zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré by mohli mať vplyv na práva alebo
záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvierat‘a
neprihlási do 3 mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do Utulku, tak po uplynutí
tejto doby určenej zákonem, Obec nemá záujem o prevzatie zvierat‘a a zrieka sa
vlastníckeho práva na odchytené zviera v prospech titulku v zmysle zákona
392007*22(11).

Článok III.
Odmena a fakturáeia

1. Zmluvné strany sa dohodli na príspevku za odchyt túlavých zvierat v katastrálnom
území Obce, ich umiestnenie do priestorov Utulku a následnú starostlivosť o tieto
zvieratá bude nasledovná: príspevok na jedného psa neoznačeného mikročipem,
jeho umiestnenie v útulku vrátane zákonem požadovanej veterinárnej starostlivosti
vo výške 50 eur.

V poplatku sú stanovené nasledujúce zákonom vyžadované úkony: vstupná
prehliadka, vyšetrenie zdravotného stavu zvierat‘a, označenie zvierat‘a
mikročipom, registrácia mikročipu v Centrálnom registri společenských zvierat,
zbavenie endo- a ektoparazitov, kompletná vakcinácia, a náklady spojené s
ustajnením zvieraťa počas 28 dňovej karantény.
Faktúra sa bude vystavovat‘ raz mesačne a splatnosť faktúry bude 14 dní.

2. Ak je odchytené túlavé zviera označené mikročipom tak Obec nie je povinná hradiť
žiaden poplatok.

3. Zmluvné strany sa dohodli na ročnom príspevku pre útulek v sume 829 eur (1658
obyvateľov x 0,50 eur). Tento príspevok je potrebné uhradiť do 30 kalendámych
dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy na účet útulku uvedený v záhlaví tejto
zmluvy. Tento ročný príspevok je na prevádzkové náklady útulku.

4. Faktúra musí spÍňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 513 1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení, zákona č. 431 2002 Z.z. 431 2002 Z.z. o účtovníctve v
platnom znení a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5. Za deň splnenia peňažného záväzku sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň
pripísania odmeny v prospech účtu Utulku.

Článok IV
Tn‘anie zniluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára ma dobu určitú na jeden rok od 01.10.2020 do
01.10.2021.



2. Útulok je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Obec nezaplatí odmenu v
zmysle článku III. Tejto zmluvy ani do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy na
jej úhradu. Odstúpenieje účinné dňom doručenia takéhoto prejavu vůle Obci.

3. Obe Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu aj bez uvedenia důvodu.
Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendámeho
mesiaca nasledujúcom Po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená
druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek stranou bude alikvótna čiastka za
zvyšné mesiace vrátená na účet Obce uvedenej v záhlaví tejto Zmluve.

ČIánokV
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa nadia pníslušnými ustanoveniami zákona
čS 13 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej nepublike.

2. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. V
zmysle ustanovenia ~ 47a ods. I zákona 40 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov táto Zmluva nadobúda účinnosť dnom nasledujúcim Po dni
jej zverejnenia.

3. V prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným,
táto neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nespósobuje alebo neúčinnosť celej
Zmluvy. Zmluvne strany sa zaväzujú, že v prípade podl‘a prvej vety sa bude takéto
neplatné alebo neúčinné ustanovenie interpretovať v súlade so zmyslom a účelom
Zmluvy a Zmluvné strany sa dohodnú na vhodnom nahradení takéhoto
ustanovenia.

4. Zmluvuje možné meniť a doplňaf len očíslovanými písomnými dodatkami,
podpísanými štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných stnán.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa zákona č. 211 2000 Z.z. o slobodnom
pnístupe k informáciám v znení neskorších pnedpisov jde v prípade tejto Zmluvy a
jej dodatkov o povinne zverejňovanú zmluvu. Zmluvné strany benů na vedomie, že
zverejnenie tejto Zmluvy a všetkých jej prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu
podra zákona č. 211 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana
dostane po jednom rovnopise.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a nebola
uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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Za Utulok: Za Obec:

predseda združenia starosta obce

Príloha č.1
Kontaktné údaje a zoznam poverených osób

Utulok
Kontaktně údaje ore nahiasovanie výskytu túlavěho zvierat‘a:

Meno, priezvisko, funkcia: Jakub Ivanič, Predseda združenia
Telefónne číslo a email: 0949 642 682, utulokmoravce gmaiLcom

Obec:
Zoznam a kontaktně údaje poverených osób ore nahlasovanie výskytu túlavého
zvierat‘a:

Meno, priezvisko, funkcia: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce
Telefónne číslo a email: 0905 514 083, starosta@obecbeladice.sk

Meno, priezvisko, funkcia: Mgr. Alena Chrenová, zamestnanec obce
Telefóm~e číslo a email: 0904 200 005, podatelna obecbeladice.sk


