
Z|MLUVA ODIELO
podl'a §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších prcdpisov Obchodného

zákonníka

č.z. ll2t22

č1.I
ZMLUVNÉ, STRANY

1.1 Zhotovitel': Vranovský útulokpre psov
Adresa: Na hrunku 52116

093 01 Vranov nad Toplou
lčo: 42 230 I10
Zastúpený: Petrom Lengvarským
Bank. spojenie: SK49 0900 0000 0005 6294 1240

1.2 Objednávatel': Obec Svinica
Svinica 282
044 45 Bidovce

Zastúpený: Starosta obce : Ing. Lubornír Šimko
lčo: 00 32 47 61
DIČ: 2021205050
Bank. spojenie: SK54 5600 0000 0004 1566 4001

čl tl
PREDMET ZMLUYY

2.1 Zhotovitel' sa zavázuje, že bude l,rykonávať odchY túlavých a zabehnutých psov
v intravilrfule a extraviláne obce v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Z.2 Rozsalr práce je nasledovrrý:

a) plrinovaný odchyt psov, ktor,ý vykonáva áotovitel' dva krát ročne
b) neplanovaný odchyt zabehnutých a túlavých zvierat v intraviláne obce, ktorý vykoná
zhotoviteL v prípade naliehavej potreby odchytu
c) karantenizácia a eutanázía odchy,tených zvierat v pdpade odporučania veterinámeho lekara.

2,3 Poskyovatel' sa zavázlje,,

a) zabezpeěovať čirrnosti uvedené v Čl. II bodu l. a 2. v sú|ade so zákonom č.39l2OO7 Z.z. o
veterinámej starostlivosti v zneni neskorších predpisov a platnli,mi hygienicklfoni a
veterinámyrri predpismi
b) vykonávať predmet zmluvy uvedený v Čl. II bode Z.2 písrn. a) na základe predch ád,zalúcej
dohody oboch zmluvných strán
c) vykonávat' predmet zmluvy uvedený v Čl. II bode 2.2 písm. b) na základe telefonickej
požiadavky objedrrávatel'a, najneskór do 48 hodín od nahlásenia
d) zabezpečiť materiálrro-technické vybaverrie na odchyt tulavých psov, ktoré pozostáva
najmá,.- z automobilu určeného na prepraw zvierat s vyčleneným oddelením na prevoz



kadavérov, z príslušenstva na zabezpečenie odchltu (odchyová tyč, sieť, svietidlo,
imobilizačná - narkotická zbraň - fúkačka, sekera, k|adivo, lopata, lekámička pre zvieratá a
ťudí a pod.)
- z oclrranných pomócok.

2.4 Odchyt túlavých psov musi lrykonávat' odborne spósobilá osoba zhotovitel'a čo
najskór, bez zbyočných prieťahov tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdtayia a bezpeěnosti
občanov obce. Eutanázia ťažko ovládatelhého psa na mieste odchytu alebo oddychovom
automobile je pdstupná iba v prípadoch, kedy dochádza k ohrozeniu bezpeěnosti zamestnanca
odchytovej služby alebo občanov. Zamestnanec odchYovej služby je povirrný spisat' o
uvedenom pdpade sprálrr. Usmrtené zviera je pohebné zlikvidovat' podLa platných
veterinámych predpisov.

2.5 Poskytovateť vedie evidenciu odchytených psov, miesto odchltu, spósob odchytu,
vek, farba, plemeno.

2.6 Objednávateť sa zavázlje poskytovat' informácie z evidencie psov registrovaných na
obecnom úrade.

čl. tII
CENA DIELA

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle Č1. Il bodtt 2.2 je stanovená dohodou
zmluvných strán.

3.2 Cena za zhotovenie diela je 80.-€ za jedného odchytcného psa. Cena za prepraw je
0,50.-€ za jeden kilometer + ročný paušál je 200.-€

č1.Iv
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateť zhotoviteťovi na základe faktury rra účet
zhotoviteťa.

4.2 Faktura bude obsahovat' náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 ods.
2 zákona č.28911995 Z,z, y znení neskorších predpisov a navyše:
- číslo zrnluvy,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- ozlačenie peňažného ústavu a čislo účtu,
- fakturovaná suma,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

4.3 Lehota splatnosti faktúry je l5 dni odojej doručenia objednávateťovi,

4.4 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,
objednávatel'má právo wátiť ho zhotoviteťovi na doplnenie. V takom pdpade sa preruší
plyrutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plylúť doručením oprávneného
platobného dokladu objednávatel'ovi.



5.1

čt. v
DOBA TRVANLAZMLUVY

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitu .

5.2 Zmluw je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou
vlpoveďou niektorej zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plyrrút'
pnrlm dňom mesiaca nasledujúceho po doručení vlfoovede druhej zmlurmej strane.

čl. vl
ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Ak zhotovitel' nevykoná dielo v súlade s Čt. tt.1" povirrný zaplatit' objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo ltýške 1%o z ceny diela uvedenej v bode 3.2 zakaždý deň omeškania.

6.2 V pípade omeškania objednávatel'a so zaplatením faktury v dojednanom termine,
zaplatí objednávatel' zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v
bode 3.2 za každý deň omeškania.

6.3 Ak je orneškanie spósobené práceneschopnosťou v dósledku choroby alebo úrazu
alebo inou udalost'ou, ktorú nemožno ovplyvniť a to na stlane objednávatel'a ako aj na strane
zlrotovitela, zmluvrrá pokuta za pwých 15 dní omeškarria sa neplatí.

čl. vtt
zÁvBnnčnÉ UsTANoVENIA

'7 .1 Zmluvu je možné meniť na základe vzájomne odsúhlasených dodatkov k tejto zrnluve.

1 .2 Zm|wné strany sa zaváz-ljú riešiť spory vyplýwajúce z tejto zmluvy prednostne
formou zmieru prostredníctvom zásfupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor
nevyrieši zmierom, hociktorá zo znrluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie
súdu v SR.
7.3 V podstatných vzťahoch neupravených
platné právne predpisy.

7 .4 Účastnici zmluvy prehlasujú, že táto
potvrdzujú svojimi podpismi.

7.5 Táto zmluva nadobúda platnost' dňorn jej podpísania obona zmluvn}rni stranatni a
účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

7 .6 Táto zrnluva je vyltotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo znrluvnýoh strán
obdrži po jednom vyhotor eni.

touto zmluvou platí Obcliodný zákorrník a

znluva zodpovedá ich slobodnej vóli, čo

Svinica dňa: 01,y1.2022 ,,/

Vranovský útulok
, pre p§ov

o". o1'#il#*H13o""

ednávatel'


