
Zmluva o odchyte túlavých zvierat 

 

uzavretá v zmysle § 261 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

   1./ Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 

   IČO: 00322181               DIČ: 2020777561 

   e-mail:kracunovce.obec@gmail.com                                                                              

tel.č.: 0918 465 717 

   zastúpená starostom: Michalom Bolešom 

   ďalej ako objednávateľ 

 

   2./ Občianske združenie Druhá šanca , Postajok 266/1, 085 01 

 Bardejov   

   IČO: 51806614, DIČ: 22120898351, v zastúpení štatutárom Attilom  

Viszlayom 

   a prevádzkovateľom Karanténnej stanice KS SK 00003/2020 

   e-mail: sancabardejov@gmail.com, mobil: 0949 184 448, 

   ďalej ako poskytovateľ 

za nasledovných podmienok: 

 

          Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

   (1) Pre účely tejto zmluvy sa rozumie podľa Vyhlášky č. 123/2008 Z. z  o 

podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne 

  stanice a útulky pre zvieratá, že: 

   a) zvieraťom jedinec domestikovaného druhu najmä psa, chovaný v domácnosti 

mailto:druhasanca@gmail.com


vlastníka alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo 

na ochranu domácnosti a majetku; 

 

b) túlavým zvieraťom zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa 

pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo 

držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných 

verejnosti. 

 c) nechceným zvieraťom zviera, ktoré jeho vlastník nemôže alebo nechce ďalej 

chovať a ktoré nepreviedol do vlastníctva inej osoby alebo ho neumiestnil do 

náhradnej starostlivosti najmenej počas predchádzajúcich dvoch mesiacov. 

(2) Pre účely tejto Zmluvy zvieraťom nie je poľovná zver alebo zviera chované alebo 

držané na farmárske účely." 

(3) Táto zmluva sa uzatvára ako splnenie povinnosti obce v zmysle ustanovenia § 22 

ods. 8 a 9, Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov, sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, 

pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do karanténnej stanice alebo 

útulku môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 odst. 2 

písm. a) Zákona č. 39/2007 Z. z. 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. 

(4) Poskytovateľ má zazmluvnenú osobu, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení 

na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 39/2007 Z. z. Osoba 

schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej území bolo zviera 

odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých 

zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. 

 

      Článok II 

Predmet zmluvy 
 

(1) Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na 

priestranstvách verejnosti prístupných na území obce za podmienok stanovených v 



tejto zmluve  a ich umiestnenie do Karanténnej stanice KS SK 00003/2020 okres 

Bardejov. 
 

 

(2) Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať odchyt túlavých zvierat riadne, 

v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

(3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za riadne poskytnuté 

služby odchytu zvierat vo výške a spôsobom dohodnutým v zmluve. 

 

                                     Článok III 

     Zadávanie objednávky a lehota plnenia 

(1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu odchytu túlavých zvierat na základe 

oznámenia objednávateľa o výskyte túlavých zvierat na verejných priestranstvách 

na území obce. Oznámením sa rozumie telefonické oznámenie výskytu túlavého 

zvieraťa na verejnom priestranstve poskytovateľovi na telefónnom čísle t. č.  0949 

184 448 alebo 0915 616 637 v čase od 7:00 do 22:00 hod. 

(2) Za objednávateľa podáva oznámenia : starosta obce, alebo poverený 

zamestnanec obce. 

(3) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu odchytu túlavých zvierat podľa 

potreby objednávateľa počas pracovných dní od 7:30 do 22:00 hod. 

(4) Poskytovateľ poskytuje túto službu podľa aktuálneho vyťaženia do 4 hodín od 

oznámenia, 

(5) Poskytovateľ je povinný pri realizácii odchytu zvierat postupovať s odbornou 

spôsobilosťou a zaväzuje sa zabezpečiť nakladanie s odchytenými zvieratami v 

zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej 

republike. 

(6) Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc 

vykonáva poskytovateľ odborne spôsobilými osobami vyškolenými podľa 

požiadaviek zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov. 

(7) Poskytovateľ je povinný vydať potvrdenie o odchyte túlavého zvieraťa a 

zazmluvnená osoba schválená na odchyt túlavých zvierat  je povinná zaregistrovať 

každé odchytené túlavé zviera do Registra odchytených túlavých zvierat najneskôr 

do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo 



útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná 

bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej 

na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom 

zvierati do registra odchytených túlavých zvierat. 

                             Článok IV 

Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia 

(1) Zmluvná cena poskytnutej služby (odchytu zvierat) je určená na základe 

jednotkových cien poskytovateľa a následného nakladania s odchytenými zvieratami 

v zmysle platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky. 

(2) Zmluvná cena poskytnutej služby sa skladá z: 

a) ročného príspevku vo výške: 

Obec do 150 obyvateľov 30 € 

Obec od 150 do 350 obyvateľov   60 € 

Obec od 350 do 1500 obyvateľov 100 € 

Obec nad 1500 obyvateľov 150 € 

v zmysle § 22 ods. 9 Zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov, splatného pri podpise zmluvy na základe vystavenej faktúry, 

b) jednotkovej ceny za výjazd a odchyt jedného odchyteného túlavého zvieraťa 

- psa v obci. 

Dospelý pes ( pes nad cca 1 rok) 120 € 

Mladý pes (vo veku cca 3 mes až cca 1 rok ) 60 € 

Šteňa (do veku cca  3 mes)  30 € 

Sumy zahŕňajú základnú starostlivosť o psa- čipovanie, kompletná vakcinácia, 

odčervenie, odblšenie, sterilizácia či kastrácia, potrebná liečba, strava 

b) Pri odchyte viac ako jedného zvieraťa - psa v obci, bude k sume v bode a) za 

každé ďalšie odchytené zviera - psa účtovaná suma 50 € . 

(3) Po vykonaní odchytu zvierat bude poskytovateľom vystavená a doručená faktúra 

objednávateľovi. 

(4) Zmluvná cena podľa Čl. IV ods. 2 je stanovená v súlade so zákonom Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

sú v nej obsiahnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s riadnym splnením 

predmetu Zmluvy. 

(5) Zmluvná cena podľa Čl. IV ods. 2 je dohodnutá ako cena maximálna počas doby 

trvania zmluvy a upraviť ju možno iba dodatkom k tejto zmluve podpísaným 



obidvoma zmluvnými stranami v prípade ak: 

a) pri preukázanej zmene medziročnej inflácie o viac ako 6 %, nie však skôr ako po 

uplynutí lehoty 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a nie skôr ako po 

uplynutí 1. mesiaca od uzavretia dodatku, ktorým bola z dôvodu inflácie naposledy 

upravená jednotková cena. 

b) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty alebo iných administratívnych 

opatreniach štátu, ktoré majú preukázateľný dopad na výšku jednotkovej ceny. 

(6) Zvýšenie alebo zníženie jednotkovej ceny nemá spätnú účinnosť. 

(7) Fakturačné obdobie začína dňom vykonania odchytu túlavých zvierat. 

(8) Platba zmluvnej ceny za vykonaný predmet zmluvy sa uskutoční výhradne 

formou prevodu. na bankový účet dodávateľa: 

IBAN: SK 91 5600 0000 0060 7908 7002, Prima banka.  Bezhotovostný platobný 

styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na základe 

faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. 

(9) Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 

a) identifikačné údaje poskytovateľa vrátane jeho identifikačného čísla pre daň, 

b) označenie peňažného ústavu a čísla účtu poskytovateľa, 

c) identifikačné údaje objednávateľa, 

d) poradové číslo faktúry, 

e) dátum, kedy bola poskytnutá služba, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia 

faktúry, 

f) dátum vyhotovenia faktúry, 

g) druh poskytnutej služby, 

h) zmluvnú cenu, 

i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

j) fakturovanú cenu v eurách celkom, 

k) pečiatku a podpis dodávateľa. 

 

 

Článok V 

Sankcie 

 

(1) Poskytovateľ má nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 %o z nezaplatenej 



fakturovanej sumy za konkrétne vykonané služby, a to aj za každý začatý deň 

omeškania. 

 

 

Článok VI 

Vznik, trvanie a ukončenie Zmluvy 

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti na 12 mesiacov. 

(2) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a 

účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká 

a) ukončením platnosti Zmluvy podľa článku VI ods. 1 

b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac 

a výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca,   

c) zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu, 

d) zánikom oprávnenia dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet zmluvy 

e) odstúpením od zmluvy 

(4) Podstatným porušením povinností objednávateľa, je neuhradenia viac ako dvoch 

faktúr vystavených následne za sebou v období jedného kalendárneho roka. (5) 

Odstúpenie od zmluvy sa riadi ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej 

dohody, a to formou písomného dodatku. 

(2) Práva a povinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákonom o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, vyhl. č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach ochrany spoločenských zvierat 

a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky, a ostatnými právnymi predpismi 



platnými na území Slovenskej republiky. 

(3) Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými 

rokovaniami cestou zmieru. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa 

riešiť prípadné spory cestou príslušných súdov Slovenskej republiky. 

(4) Ustanovenia Zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných 

právnych predpisov, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú upraviť tieto ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave 

pôvodnej a umožnila dosiahnuť účel tejto Zmluvy. 

(5) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a 

za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej 

forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Dátum a miesto podpisu: 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:                                                                     Za objednávateľa: 

 


