
ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE

Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka

Dodávateľ: OZ Šťastné labky

Farská lúka 1609/66

986 01 Fiľakovo

Zastúpený: Beata Jagošová, predseda

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: IBAN: SK4802000000003350001656; BIC: SUBASKBX

IČO:42197759

DIČ: 2023731754

Objednávateľ: Obec Hodejov

Zastúpený: Katarína Jakabová, starostka obce

Tel. kontakt: 047/5683102

Bankové spojenie: Primá banka a.s.

Číslo účtu: SK53 5600 0000 0060 4769 8001

IČO: 00318752

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v 
katastrálnom území mesta/obce Hodejov a ich umiestnenie do karanténnej stanice.

2. Odchyt pracovníkovi občianskeho združenia (ďalej len OZ) musí potvrdiť službukonajúci príslušník 
obecnej/ mestskej polície, prípadne iný zodpovedný pracovník obecného/mestského úradu, ktorý 
bude nápomocný pri odchyte zvieraťa.



II. CENA A FAKTURÁCIA

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odchyt a umiestnenie zvieraťa do karantény bude spoplatnená 
nasledovne.

táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat

a/výjazd /do 100 km/ 20,00 Eur

za každý ďalší km nad 100 km 0,50 centov

b/ pobyt v karanténe za 1 zviera 20,00 Eur

c/ čip za 1 zviera 6,00 Eur

d/ základné očkovanie za 1 zviera 8,50 Eur

e/ očkovanie besnota za 1 zviera 1,50 Eur

f/ odchyt 25,00 Eur

g/ paušál 10,-€/ mes.

- ’mamu so šteniatkami do veku 2 týždňov prijímame ako jedného psíka

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi za vykonané práce v 
danom mesiaci naraz po uplynutí príslušného mesiaca. Doba splatnosti faktúr je 15 dní.

Na základe nižšie uvedeného zákona spoplatňujeme od 1.1.2021 naše služby paušálnym poplatkom 
vo výške 10,-€ mesačne. Fakturovať budeme k 31.12. prísl. roka.

Napomáhame tým splniť zákonnú povinnosť obcí podporiť prevádzku nášho zariadenia, 
nakoľko do teraz nebola možnosť podpory od štátu.
https://www.epi.sk/zz/2007-39
Zákon 39/2007 parafraf 22, bod 9

III. SANKCIE

1. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z 
omeškania najviac vo výške ustanovenej v § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z z ., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

https://www.epi.sk/zz/2007-39


IV. ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY

1. Lehota na 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. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami.

4. V prípade preplnenej kapacity útulku, má tento právo odmietnuť prevzatie zvieraťa.

V. DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň od jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a 
uzatvára sa na dobu neurčitú.

VI. UKONČENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné:

Vzájomnou dohodou zmluvných strán.

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 z tejto zmluvy

Odstúpenie od zmluvy:

a/ ak na dodávateľa bude vyhlásený konkurz

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

zvieratá

V Hodejove dňa 15.12.2022 Vo Fiľakove, dňa

                             
                  

            

Dodávateľ


