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Zmluva o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých 
psov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.  

513/91 Zb. v platnom znení  

  

   

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY  

  

Objednávateľ:   

Obec Mlynky 

Prostredný Hámor 324, 053 76  Mlynky 

IČO:  00329371 

DIČ:  2020717787 

Starosta: Ing. Iveta Geletková   

Mobil:  0903 634 722 

Email:  starosta@mlynky.sk 

  

  

Poskytovateľ služby:   

Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat  

Adresa: Mokrá Lúka 47, 050 01  

IČO: 44821603  

DIČ : 1076492560  

Číslo účtu: SK22 8330 0000 0020 0179 8009  

SWIFT (BIC)  FIOZSKBA  

ŠVPS SR schvaľovacie číslo : OSOTZ - RV – 15  

Certifikát pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat (príloha č.1, príloha č.2)  

Telefonické spojenie: 0904678078   

Email: k.tavassyova@gmail.com        labkapomoci@gmail.com  

 

  

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY  

Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o 

veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a spočíva v odchytení zabehnutých, 

opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách objednávateľa v katastrálnom území 

obce Mlynky, ich umiestnení do karanténnej stanice a následný prevod ich vlastníctva 

Občianskemu združeniu Labka pomoci na základe darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou tejto 

zmluvy.   

 

ČI. 3 ZMLUVNÉ PODMIENKY  

Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu:   

  

1. Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých psov pohybujúcich sa na verejných 

priestranstvách v katastrálnom území obce Mlynky.   
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2. Odchyt poskytovateľovi služby musí potvrdiť službukonajúci príslušník obecnej / mestskej 

polície, prípadne iný zodpovedný pracovník obecného úradu, ktorý bude nápomocný pri 

odchyte zvieraťa.  

 

ČI. 4 CENA A FAKTURÁCIA  

1. Za činnosť vykonávanú poskytovateľom sa zmluvné strany dohodli na  

*zaškrtine hodiace sa políčko  

□ mesačnom paušálnom poplatku  

  

□ na ročnom paušálnom poplatku  

 

Výška paušálneho poplatku je uvedená v cenníku služieb (príloha č.3). Účtovno-daňový 

doklad (ďalej len „faktúra“) za mesačný paušálny poplatok bude vystavovaný 1x mesačne, 

za ročný  paušálny poplatok bude vystavovaný 1x ročne. Faktúru bude poskytovateľ 

posielať emailom.  

2. Za ostatné poskytnuté služby  bude faktúra vystavená podľa cenníka služieb (príloha č.3). 

Faktúru za poskytnuté služby bude poskytovateľ posielať emailom.   

3. Poskytovateľ nie je zbavený nároku na odmenu za poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" ani 

v prípade, že sa odchyt nepodarilo vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 

objednávateľovi poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" podľa cenníka služieb (príloha č.3) aj 

v prípade, že sa zviera odchytiť nepodarilo, a to za každý výjazd.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený každoročne jeden krát zvýšiť ceny 

za poskytované služby o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci 

kalendárny rok.  

5. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť paušálny poplatok za poskytnuté služby jeden krát za rok 

na základe miery zvyšovania nákladov súvisiacich s poskytovanými službami. Poskytovateľ 

je povinný objednávateľovi zmenu paušálneho poplatku písomne ohlásiť.   

  

ČI. 5 FAKTURÁCIA,  PLATOBNÉ PODMIENKY A SANKCIE  

1. Financovanie predmetných služieb bude financované z rozpočtu objednávateľa.   

2. Fakturácia sa uskutoční po poskytnutí služby.   

3. V prípade odchytu matky so šteniatkami do veku 3 týždňov šteniat sa za výjazd, odchyt a 

odvoz matky so šteniatkami do karanténnej stanice fakturuje 1 pes. Pobyt v karanténnej 

stanici, čip, základné očkovanie a ošetrenie proti endo a ektoparazitom sa fakturuje za 

každé zviera.  

4. Lehota splatnosti faktúr po doručení objednávateľovi je 14 dní.  

5. Ak objednávateľ neuhradí svoje záväzky voči poskytovateľovi v riadnom termíne, je 

poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z 

dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

6. Zaplatením zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa podľa tohto článku zmluvy nie je 

dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody prevyšujúcu zaplatenú zmluvnú pokutu.  
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ČI. 6 ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY  

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom 

rozsahu:   

a) odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat pohybujúcich sa na verejných 

priestranstvách obce,  

b) základné veterinárne ošetrenie (vakcinácia, čipovanie) a umiestnenie v oprávnenom 

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

platnom znení  

c) vedenie evidencie odchytených zvierat s kompletnými údajmi (dátum odchytu, druh, 

rasa, miesto nájdenia).  

d) pokiaľ sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov 

odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom 

nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza podľa § 22 ods. 17 Zákon č. 39/2007 Z.z. 

Zákon o veterinárnej starostlivosti vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera 

nájdené a následne obec (objednávateľ) bezodplatne daruje a prevedie vlastníctvo zvieraťa 

Občianskemu združeniu Labka pomoci,  IČO 42188105, MVSR reg.č. VVS/1900/90-35051. 

OZ Labka pomoci sa takto stane vlastníkom zvieraťa.   

2. Lehota na prevzatie zvieraťa poskytovateľom služby je do 48 hodín od nahlásenia, ale v 

prípade preplnenej kapacity karanténnej stanice / útulku, má poskytovateľ služby Bc. K. 

Slaná právo odmietnuť prevzatie zvieraťa.  

3. Vzhľadom na vzdialenosť obce od útulku a ak to okolnosti umožňujú, je vhodné zviera pred 

príchodom pracovníka poskytovateľa služby fixovať na jednom mieste.   

  

  

ČI. 7 PREVOD VLASTNĺCTVA ( DAROVACIA ZMLUVA)  

V prípade, ak nastane situácia uvedená v čl.6 bod 1d, tejto zmluvy, tak objednávateľ  (obec) 

automaticky ako darca daruje odchytené zviera Občianskemu združeniu Labka pomoci,  IČO 

42188105. Obdarované OZ Labka pomoci  tento dar s vďakou prijíma a stáva sa na základe 

tohto prevodu vlastníkom zvieraťa.  

  

ČI. 8 UKONČENIE ZMLUVY  

1. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s platením svojich záväzkov o viac ako 20 dní, 

poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a to po predchádzajúcom upozornení 

a poskytnutí primeranej lehoty na zaplatenie jednotlivých faktúr. Odstúpenie od tejto 

zmluvy zo strany poskytovateľa je účinné ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia 

odstúpenia objednávateľovi. Odstúpenie poskytovateľa od tejto zmluvy sa nedotýka 

nároku poskytovateľa na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti objednávateľa.   

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ porušuje 

svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a tieto si nesplní ani po písomnej výzve objednávateľa 

v poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Odstúpením objednávateľa od zmluvy táto 

zmluva zaniká, keď je poskytovateľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o 

odstúpení od zmluvy.   

3. Vzájomnou dohodou zmluvných strán.  
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4. Písomnou výpoveďou objednávateľa alebo poskytovateľa služby, kde výpovedná lehota je 

3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

písomne doručená výpoveď.   

5. Odstúpenie od zmluvy: a) ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz, b) poskytovateľ 

stratí právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovať zvieratá.  

    

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, zákona NR SR 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení a 

ostatných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky, účinného od 21.7.2020.  

§ 22 Ochrana zvierat   

(10) Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich 

umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby 

schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 

osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 

2 písm. av). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná 

uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.   

(11) Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a 

umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť 

o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu 

podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu 

alebo útulok pre zvieratá.   

(12) Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre 

zvieratá, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa 

upovedomiť obec, na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do 

registra odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí.   

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

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného súhlasu, 

slobodne a vážne, určite, zrozumiteľne, bez akéhokoľvek nátlaku.   

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 

rovnopis.   

  

  

  

V Mlynkoch dňa 25.05.2021  

  

  

   

  

  

.........................................................    ................................................  

          za objednávateľa            za poskytovateľa služby  

              Obec Mlynky                                   Bc. Kvetoslava Slaná   

   v zast. Ing. Iveta Geletková 

             starostka obce 


