
                                                    ZMLUVA 

       NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE 

 

              Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka 

 

 

 

Dodávateľ: Pomáhaj a chráň, o.z. r.s.p. Štefánikova 27, 066 01 Humenné 

           

                     

Zastúpený: Ľubica Kizáková, predseda 

                    Bankové spojenie: Prima banka 

                    Číslo účtu: SK34 5600 0000 0089 6855 4001  

                    IČO: 51044587 

                    DIČ: 2120575600 

 

 

Objednávateľ: Obec Vyšná Sitnica 

Zastúpený:       Viktor Kušnír – starosta obce 

                kontakt na osobu zodpovednú za odchyty v obci: 0574880428 

     IČO: 00332941 

                          DIČ:  2020631921 

                          Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Humenné 

                          Číslo účtu: SK95 5600 0000 0089 0292 6001 

                                                                          

   I.   PREDMET ZMLUVY 
 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odchytu, prevzatie opustených a túlavých 

psov z verejných priestranstiev v katastrálnom území obce a ich umiestnenie do 

karanténnej stanice Humenné.  

 

   II. CENA A FAKTURÁCIA 
  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za úkony bude spoplatňovaná nasledovné: 

 

a) mesačný paušálny poplatok 15,00 Eur ( cena zahŕňa poplatok za údržbu potrebného 

vybavenia, pohotovosť zásahových vozidiel, administratívne úkony) 

b) odchyt zvieraťa a umiestnenie do karanténnej stanice 1 ks 60,00 Eur ( cena zahŕňa 

veterinárne náklady- čipovanie, odčervenie, odblšenie, očkovania, kastrácia, náklady 

na starostlivosť o odchytené zviera, náklady uhynutého zvieraťa do kafilérie) 

c) ceny sú uvedené bez DPH, nakoľko občianske združenie nie je platcom DPH. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi úkony podľa 

bodu II. a)  1 krát ročne  a II. b) uskutočnené v danom mesiaci do 15 dní po uplynutí 

príslušného mesiaca. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. 

 

 

 

 



    III.     SANKCIE 
 

1. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry má dodávateľ nárok na úrok 

z omeškania vo výške ustanovenej v § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z z . , 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

    IV.    ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY 
 

         1. Lehota na odchyt alebo prevzatie zvieraťa  je 48 hodín od nahlásenia.    

2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých 

okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

3. Zmluvne strany sa dohodli, že úkony podľa bodu 1. vykoná dodávateľ podľa potreby 

na základe telefonickej objednávky na tel. čísle 0908 106 228. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

 stranami. 

 

    V.           DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

 1. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej 

 stránke objednávateľa a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

 

    VI.            UKONČENIE ZMLUVY 
 

 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné: 

1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Na základe výpovede zo strany: 

      a/ dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí fakturované výkony a obdobie dlhšie 

 ako dva mesiace, 

      b/ objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce  tejto zmluvy. 

3. Odstúpenie od zmluvy: 

      a/ ak na dodávateľa bude vyhlásený konkurz, 

      b/ dodávateľ stratí právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovať  

          zvieratá. 

 

 

 

Vo Vyšnej Sitnici dňa   31.01.2022                        V Humennom  dňa   31.01.2022 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ                                                               Dodávateľ 


