
Zmluva o spolupráci pľi odchyte túlavých zvierat
uzatvorenápodľa ust. $ 2ó9 ods. 2 zákonač.513lI99I Zb. obchodný zákonník v znení

neskoľších predpisov (ďalej len,,zmluva")

čt. I
Zmluvné stľany

1.1. objednávatel':
Sídlo:
Štatutárny oľgán:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len,,objednávatel"')

Poskytovatel' :

Sídlo:
Schval'ovacie číslo osol

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7, Šaľa 927 15

Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
003061 85
2021024049, nie je platcom DPH
Slovenská sporitel'ňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
GIBASKBX
031/7702351
03ý7706021
mesto@sala.sk

1.2. MVDr Karol Kaigl
.NTA
ýchzvierat:
,.2020

ICO :

IČ ppn: SKl030954881
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
E-mail :

Telefon: uvuJ /Jo /ro
(ďalej len,nposkytovatel',,)

(objednávateľ a poskýovatel'ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľaný')

člu
Pľedmet zmluvy

2.I Pľedmetom zmluvy je činnost' poskytovateľa podľa zákona NR SR č. 3912007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších predpisov a spočíva v odchyte formou
plánovaných a neplánovaných odchytov zabehnutých, opustených a tulavých zvierat
pohybujúcich sa na veľejných priestranstvách katastra objednávateľa a ich následné
umiestneniev záchytnom koteľci mesta Šaľa.

čt. ul
Práva a povinnosti poskytovatel'a

Poskýovat eľ sa zaväzuje ;

3.1. zabezpečit'činnosti uvedené v čl. II ods.2.1. tejto zmluvy v súlade so zákonom
č. 3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti v zĺeni neskoľších predpisov v platnom
zneĺi a Vyhlášky MPaRV SR č. 28312020 Z. Z. o podrobnostiach o ochľane



3.2

spoločenských zvierat, požiadavkách na odchý túlavých zvierat a poŽiadavkách na
karanténne stanice a útulky pre zvieratá, v čo moŽno najkľatšom čase po telefonickom
oznámení poŽiadavky na odchyt príslušníkmi Mestskej polície Šal'a.

Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie na odchyt túlavých zvietat,
ktoľé pozo stáva z ochľanných pracovných pomôcok pri odchyte a pľostriedkov
na vykonanie odchyu, čítačku čipov pre identifikáciu majitel'a zvieraÍ'a a pod.

čt. ľ
Pľáva a povinnosti objednávatel'a

objednávat el' sa zav dzuje :

4.l-. Zabezpečit' záchytný koterec (koterce), ktorý bude spĺĺať všetky podmienky stanovené

zákonom, a zavdzuje sa splnit' všetky úlohy spojené s pľevádzkou koterca, povinnost'ou
karantény a evidencie odchýených, zabehnutých atúlavých zvierat. Záľoveň sazavázuje
zabezpečiť spôsob naloŽenia s odchýenými zvieratami v zmysle zákonač.3912007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v platnom zneni aostatných
platných pľedpisov.

4'2. Poskytnúť poskýovateľovi nevyhnutnú súčinnost' ako je doprovod a asistencia
k odchytu, infoľmácie z evidencie psov a pod'

4'3' Uhľadiť poskýovateľovi za vykonanú činnost' počas platnosti zmluvy, na zák|ade
predloženej faktúry náklady za poskytnuté sluŽby.

čt. v
Cena za s|užby

5.1 Cena Za sluŽby je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona

č,. 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskoľších pľedpisov' riadi sa aktuálnym cenníkom
poskýovateľa (ceny sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy), a je závislá od úkonov pri
odchyte, ako je spôsob odchýu (mechanické, alebo pomocou naľkotizačnej látky), od

váhy aplemena odchýávaného zvieraťa apod. pričom náklady na odchyt na jedno

zatu|ane zvierabude rnaximálne vo výške 70,- euľ.

5.2. Poskýovateľ je platcom DPH. Faktúľa musí obsahovať všetky náleŽitosti dokladu
v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať

pľedpísané a v zmluve dohodnuté náleŽitosti, je objednávateľ opľávnený vľátit' ju
poskýovatel'ovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti

a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry

objednávateľovi'

5.3. Lehota splatnosti faktúľ bola dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Za deňúhľady sa povaŽuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

5.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude tvoriť Zoznam odchýenýchzvierut podl'a čl. III.
ods.3.1..

5.5. objednávateľ bude počas účinnosti tejto zmluvy uhrádzat'poskýovatel'ovi vŽdy cenu

lenza skutočne vykonané činnosti.



čl. vI
Tľvanie zmluvy

6 .l . Táto zmluv a sa uzatvára na dobu uľčitú, a to do 3l . 12. 2021

6.2. Zrnluvné strany sa dohodli, že zm|uva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán'
b) výpoveďou jednej zo zm|uvných strán,
c) zánikom opľávnenia poskýovateľa vykonávať činnosti' ktoré sú pľedmetom zmluvy

6.3 Zmluvu môže ktorákol'vek zo zmluvných strán vypovedat' aj bez udania dôvodu,
pričom výpovedná lehota je jedno mesačná azačina plynút' od prvého kalendámeho
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a končí
posledným dňom príslušného mesiaca.

6.4 objednávateľ je oprávnený odstúpit' od zmluvy v prípade podstatného porušenia
zmluvy zo strany poskýovateľa' Zmluvné strany povaŽujú za podstatné porušenie tejto
zmluvy najmä, ak poskýovateľ:

a) bude preukázatel'ne vykonávať služby nekvalitne, t. j' V ľozpoľe s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve' Musí íst' o také nekvalitné plnenie, na ktoľé bol
poskýovatel' písomne upozornený objednávatel'om, a ktoré napriek tomuto
upozorneniu neodstránil nekvalitné plnenie v primeranej lehote poskýnutej k tomuto
účelu,

b) v rozpore s ustanoveniami tejto zrnluvy zastavi akékoľvek poskýovanie sluŽieb
súvisiacich s predmetorn jej plnenia na dobu dlhšiu ako tri dni, alebo inak prejavuje
svoj úmysel nepokračovat'v plnení tejto zmluvy,

c) stratí spôsobilosť na poskytovanie sluŽieb, ktoré sú pľedmetom tejto zmluvy.

CI. VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle mesta Saľa. Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle
mesta Šaľa. Povinnost'zverejniť zmluvy a jeho dodatky vyplyva z ustanovenia $ 5a
zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni'

7.2 Túto zmlur,u je moŽné menit'a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní následne stávajú neoddeliteľnou súčast'ou
tejto zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sú povinné dodrŽiavať príslušne ustanovenia Nariadenia Európskeho
paľlamentu a Rady (EU) 20161697 o ochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov azákona č. |812018 Z. z. oochľane
osobných údajov v zneni neskorších pľedpisov'

Zmluvne strany podpisorn tejto zmluvy pľehlasujú, Že boli oboznámení s informáciami
podl'a článku l3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20161697 o ochľane

7.4.



ýzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov zverejnených na webovom sídle
mesta Šaľa.

7.5 Ak by niektoľé ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy' Zm|uvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy,
ktory zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že vzt'ahY touto zmluvou neupravené sa budú riadit'
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonnika a ostatnými právnyni predpismi
platn;imi v SR.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky náľoky alebo spory vyplývajúce z plnenia tejto
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa pokúsia riešit' predovšetkým vzájomnou dohodou.
V prípade ak nedôjde vo vzniknutom spore k dohode, ktorákol'vek zo zmluvných strán
je opľávnená uplatnit' si práva z tejto zmluvy na príslušnom súde SR.

7.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktoých
dostanú dve (2) vyhotovenia mesto Šaľa a poskýovateľ po ich podpísaní oprávnenými
zástupcami zmluvných stľán.

7.9. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali, jednotliv1im ustanoveniam zmluvy
porozumeli ana znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Ďalej vyhlasujú, Že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatváraji slobodne,
vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

7 '10. Neoddeliteľnou časťou zmluvy je :

Príloha č. 1 Cenník výkonov

V Galante aĺ^..(!.:..(1 )..&t 4il V Šali aĺu...K..-.../L...../,0.fu0

Za ooskytovateľa: Za objednávateľa:

Karol . Jozef
nárny lekár

I

S



?K'Ĺĺ-u i,ŕ ,yu- / / zilLu^t; o'

Približné ceny za odchyt psa
Narkotizačná šípka ].,5m l 9€
Narkotizačná šípka 2,oml 1L€
Narkotizačná šípka 3,0ml 13€
Narkotizačná šípka 5,0ml L5€
Narkotizačná šípka 7,oml 17€
lmobilizácia(náplň šípky) cca 1kg 1€
Euta názia psa cca 15€
od chyt od chytovým zariaden ím 45€
Použitie nark.zbrane cca 20€


