Zmluva o dielo
uzatvorená podľa zákona 513/1991 Zb. obchodného zákonníka
Objednávateľ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
(ďalej len objednávateľ)
Zhotoviteľ:
Právna forma:
Zastúpené:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len zhotoviteľ)

Obec Strečno
Sokolská 487
013 24 Strečno
Bc. Dušan Štadáni, starosta obce
SK48 0200 0000 0000 2222 3432
00321 648
2020677615
U psej matere Kysuce-ranč Korňa
občianske združenie
Miriam Murčová
Korňa č.430, 023 21 Korňa
Slovenská sporiteľňa, a.s. Čadca
SK05 0900 0000 0003 1409 2024
45999783
2023165683

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať odber nájdených,
opustených, túlavých alebo zranených zvierat vo verejnom záujme na verejných
priestranstvách obce na základe objednávky obce. Objednávkou sa rozumie aj
telefonický kontakt na mobilnú pohotovostnú službu zhotoviteľa:
0919 312 709 – nahlásenie odber, 0919 312 706 – odber
2. Následne nájdené zvieratá zhotoviteľ umiestni v priestoroch Občianskeho združenia
(ďalej OZ).
3. Po uplynutí karanténnej doby v trvaní 7 dní, má OZ právo zviera adoptovať novému
majiteľovi s tým, že ešte 60 dní zostáva majetkom občianskeho združenia. Do 60 dní od
dátumu odberu sa môže k zvieraťu prihlásiť pôvodný majiteľ, ktorý sa musí preukázať
platným očkovacím preukazom alebo preukazom pôvodu psa. OZ v tomto prípade
zviera vráti pôvodnému majiteľovi. Ak zviera nebolo očkované proti besnote a ďalším
chorobám, majiteľ znáša všetky náklady spojené s očkovaním a čipovaním zvieraťa. Ak
zviera nebolo zaočkované a pôvodný majiteľ sa prihlási do 7 dní od odobratia zvieraťa,
OZ ho odovzdá pôvodnému majiteľovi až po uplynutí 7-dňovej karanténnej doby, počas

ktorej bude zviera testované na besnotu. Všetky náklady spojené s veterinárnym
vyšetrením znáša pôvodný majiteľ zvieraťa.
4. Ak sa prihlási pôvodný majiteľ zvieraťa, jeho kontaktné údaje budú nahlásené obci
Strečno, kontaktná osoba Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu.

Článok 2
Cena za vykonanie diela
1. Za odobratie a dočasnú opateru jedného zvieraťa, objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi
jednotnú paušálnu sumu vo výške 80 € (slovom Osemdesiat eur). V prípade odberu
troch a viac zvierat, cena za jedno odobrané zviera je 65 € (slovom Šesťdesiatpäť eur).
V prípade odberu zvieraťa objednávateľom, zhotoviteľ zviera odvezie a poskytne
dočasnú opateru. Cena pri takomto odobratí jedného zvieraťa je 70 € (slovom
Sedemdesiat eur), v prípade troch a viac odobratých zvierat je cena 55 € (slovom
Päťdesiatpäť eur). V tejto sume je paušálne zahrnutá preprava, cestovné, náklady na
odber, veterinárna starostlivosť: očkovanie, odčervenie, identifikácia zvieraťa
čipovaním, strava počas dočasnej opatery prípadne kastrácia, alebo nutná eutanázia
v prípade chorých, vážne zranených a prestarnutých zvierat. V každom prípade však až
po konzultácii a na odporúčanie zmluvného veterinárneho lekára a len v prípadoch, ak
by ďalšie prežívanie zvieraťa bolo spojené s bolesťou a nadmerným utrpením. Zdravé
zviera bude eutanázované len v prípadoch nadmernej nezvládnuteľnej agresivity, ktorá
vážne ohrozuje ľudí a iné zvieratá. V týchto prípadoch a v súlade s veterinárnym
zákonom, eutanáziu vykoná zmluvný veterinárny lekár. Kadáver bude následne
odovzdaný zmluvnej veterinárnej asanačnej službe.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za výjazd v prípade, ak objednaný
odber bude z objektívnych dôvodov neúspešný, a to v sume 50 € (slovom Päťdesiat
eur).
2. Náklady presahujúce sumu 80 € (slovom Osemdesiat eur), súvisiace s dočasnou
opaterou, veterinárnym vyšetrením a prípadným ošetrením zvierat, znáša zhotoviteľ.
3. Cena za odobratie dospelého zvieraťa a mláďaťa je jednotná 80 € (slovom Osemdesiat
eur), keďže náklady na mláďa sa zvyšujú nutným preočkovaním, kvalitnejšou stravou,
nutnosťou kvalitnejšej výstelky ležoviska, čím sa zároveň zvyšujú aj náklady na odvoz
odpadu a pod.

4. Cena za odobratie mačiek je paušálne stanovená na 35 € (slovom Tridsaťpäť eur), v čom
sú započítané náklady na prepravu, cestovné, odber, kastráciu, stravu a dočasnú opateru
zvieraťa. Pri odbere viac ako 5 mačiek, je cena za jedno zviera paušálne stanovená na
25 € (slovom Dvadsaťpäť eur).

Článok 3
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za odobratie a následné
umiestnenie zvierat podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do troch pracovných dní
odo dňa prijatia vystavenej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa
v Slovenskej sporiteľni, a.s., Čadca, IBAN: SK 05 0900 0000 0003 1409 2024 alebo
úhradou pri odobratí zvieraťa, doložená faktúrou a príjmovým dokladom. V prípade
omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela, je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

Článok 4
Platnosť zmluvy (čas plnenia)
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej
podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Výpovedná doba tejto zmluvy je 3 mesiace. Výpovedná lehota plynie od 1.dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po písomnom vypovedaní tejto zmluvy.
3. Právo vypovedať zmluvu podľa čl.4, bod 2 majú obidve zmluvné strany.
4. Sankčné poplatky za vypovedanie tejto zmluvy bez výpovednej lehoty, budú tvoriť
100% sumy, vyúčtovanej za uplynulé tri kalendárne mesiace.

Článok 5
Iné podmienky
1. Objednávateľ zabezpečí v čase odobratia zodpovedného pracovníka, ktorý sa zúčastní
na konkrétnom odobratí. Pri prevzatí túlavého zvieraťa, zhotoviteľ vypíše súpis
odobratých zvierat, ktorý svojim podpisom potvrdia obidve zmluvné strany.
2. Objednávateľ súhlasí so zverejnením fotografií odobratých zvierat v dostupných
médiách, ako aj na internetovej stránke zhotoviteľa www.upsejmatere-ranckorna.eu

3. Objednávateľ zabezpečí monitoring túlavého zvieraťa, t.j. kde sa zviera pohybuje
a v akom je stave, aby sa predišlo zbytočným výjazdom.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné iba písomne, formou dodatkov,
podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vytvorená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť
originálu. Zhotoviteľ aj objednávateľ obdržia zhodne po dvoch vyhotoveniach.
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Strečno 19.6.2019

Bc. Dušan Štadáni
(za objednávateľa)

Korňa 19.6.2019

Miriam Murčová
(za zhotoviteľa)

