
Zmtuva o spotupráci pri odchyte túlav'ých zvierat č. qil bĺu
Uzatvorená podl'a ust' 9269 ods. 2 zákona č' 5L3lL991 Zb. obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov (d'alej len ,,zmluva")

!.1.

1.2.

objednávatel':

Sídlo:

Štatutárny orgán:

lČo:

Dlč:

Bankové spojenie

IBAN:

BIC:

Tel:

Fax:

E-mail:

čl. r

Zmluvné strany

Mesto šal'a

Nám. Sv. Trojice 7, Šal'a 927 L5

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

0030618s

2OZLO24O49, nie je platcom DPH

Slovenská sporitel'ňa, a. s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282

GIBASKBX

o3L/770O235L

o3L177O6O2L

mesto@sala.sk

(d'a lej len,,objednávatel"')

Poskytovateľ: MVDr. Karol Kaigl

Sídlo: Hodská 353/L9,924olGalanta

Schvalbvacie čísto osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat:

osoTz-GA-39 zo dňa 24.09'2020

lČo: 34 454829

lČ opH: sK1o3o954881

Bankové spojenie: VÚB Banka

IBAM: SK910200 0000 0037 9OO7 5754

BIC: SUBASKBX

Tel: 09037567L6

E-mail: karol@kaiel.sk

(d'alej len ,, poskytovatel"')

(objednávatel'a poskytovatel'd'alej spoločne aj ako ,, zmluvné strany"



čl. ll

Predmet zmluvy

2.t. Predmetom zmluvy je činnosť poskytovatel'a podl'a zákona NR sR č. 39/2007 7. z.

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a spočíva v odchyte formou

plánovaných a neplánovaných odchytov zabehnutých, opustených a túlavých zvierat

pohybujúcich sa na verejných priestranstvách katastra objednávatel'a a ich následné

umiestnenie v záchytnom koterci mesta šal'a. Vydané rozhodnutie ktorým bol

2.2. Poskytovatelbvi bolo dňa 24' septembra 2020 vydané Štátnou veterinárnou

a potravinovou správou Slovenskej republiky rozhodnutie pod č. Ro-3026/2o20-22o' ev. č.

858612020 o schválení odchytu túlavých zvierat. Toto rozhodnutie platí 5 rokov, t.j. do

24.09.202s.

čl. lIl

Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovatel' sa zaväzuje:

3.1. Zabezpečiť činnosti uvedené v čl' ll ods. 2.1. tejto zmluvy v súlade so zákonom č.

39/2oo7 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v platnom znení

a Vyhlášky MPaRV sR č. 283/2o2o z' z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat,

požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre

zvieratá, v čo možno najkratšom čase po telefonickom oznámení požiadavky na odchyt

príslušníkmi Mestskej polície Šal'a, príslušníkmi policajného zboru, prípadne zamestnancom

objednávatel'a'

3.2. Zabezpečiť materiálno- technické vybavenie na odchyt túlavých zvierat, ktoré postáva

z ochranných pracovných pomôcok pri odchyte a prostrĺedkov na vykonanie odchytu, čítačku

čipov pre identifikáciu majitel'a zvieraťa a pod.

čl. Iv

Práva a povinnosti objednávatelä

objed návatel' sa zaväzuje:



4.L. Zabezpečiťzáchytný koterec ( koterce), ktorý bude spíňaťvšetky podmienky stanovené

zákonom, a zaväzuje sa splniť všetky úlohy spojené s prevádzkou koterca, povinnosťou

karantény a evidencie odchytených, zabehnutých a túlavých zvierat. Zároveň sa zaväzuje

zabezpečiť spôsob naloženia s odchytenými zvieratami v zmysle zákona č. 39/2oo7 7. z.

o veterinárnej starostlivosti a znení neskorších predpisov v platnom znení a ostatných

platných predpisov'

4.2. Poskytnúť poskytovatelbvi nevyhnutnú súčĺnnosť ako je sprevádzanie a asistencia

k odchytu, informácie z evidencie psov a pod.

4.3. Uhradiť poskytovatelbvi za vykonanú činnosť počas platnosti zmluvy, na základe

predloženej faktúry náklady za poskytnuté služby.

čl. v

Cena za služby

5.1. Cena za služby je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. L8/L996

Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov, a riadi sa aktuálnym cenníkom poskytovatel'a (ceny

sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy), a je závislá od úkonov pri odchyte, ako je spôsob

odchytu ( mechanické alebo pomocou narkotĺzačnej látky), od váhy a plemena odchytávaného

zvieraťa a pod. pričom náklady na odchyt na jedno zatúlané zviera budú maximálne vo výške

70,- eur.

5.2. Poskytovatel' je platcom DPH. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dokladu

v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané

a v zmluve dohodnuté náležitosti, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju poskytovatelbvi na

doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti

začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávatelbvi.

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

objednávatelbvi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávatel'a

Neoddelitelhou súčasťou faktúry bude tvoriť zoznam odchytených zvierat podl'a čl. lll

ods. 3.].. tejto zmluvy s uvedením dátumu a času odchytu a miesta odchytu zvierat.

5.4.



5.5. objednávatel'bude počas účinnosti tejto zmluvy uhrádzať poskytovatelbvi vždy cenu

len za skutočne vykonané činnosti.

čl. vl

Trvanie zmluvy

6.1'. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 24.09.2025

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou zmluvných strán

b) výpovedbu jednej zo zmluvných strán

c) zánikom oprávnenia poskytovatel'a vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy

6.3. Zmluvu môže ktorákolVek zo zmluvných strán vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom

výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a končí posledným dňom

príslušného mesiaca.

6.4. objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia

zmluvy najmä, ak poskytovatel':

a) bude preukázateľne vykonávať služby V rozpore so zákonom a s podmienkami

dohodnutými v tejto zmluve, na ktoré bol poskytovatel' písomne upozornený

objednávatelbm, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej

lehote poskytnutej k tomuto účelu,

b) V rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastaví akékolVek poskytovanie služieb

súvisiacich s predmetom jej plnenia na dobu dlhšiu ako tri dni, alebo inak prejavuje

svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

c) stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Ó. vII

Záverečné ustanovenia



7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch

zmĺuvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Webovom sídle

mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle mesta Ša!'a.

Povinnosť zverejniť zmluvy a jeho dodatky vyplýva z ustanovenia 5 5a zákona č' ztL/z}oo Z.

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení.

7.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou

písomných dodatkov podpísaných oprávnenýmizástupcami zmluvných strán. Tieto podpísané

dodatky sa po podpísanínásledne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

7.3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EU| 2016/ 697 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o volhom pohybe takýchto údajov a zákona č' 18/ 2oL8 z' z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších predpisov.

7.4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že boli oboznámení s informáciami

podl'a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 697 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnených na webovom sídle mesta šaľa.

7.5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo s9 stalo1e9|,a|nÝm'nqbudú tým

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú poúinpébe/odkladne ňeplatné
..i.'; . ' .:t,..

ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto 
'Á131úy,-ĺioi'7,,;';up6'é 

strany

sledovali v čase jej podpisu.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že vztahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť

príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými

v SR.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky nároky alebo spory vyplývajúce z plnenia tejto

zmluvy a]ebo v súvislosti s ňou, sa pokúsia riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

V prípade ak nedôjde vo vzniknutom spore k dohode, ktorákoľvek zo zmluvných strán je

oprávnená uplatniť si práva z tejto zmluvy na príslušnom súde SR.



7.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých dostanú

dve (2) vyhotovenia mesto šaľa a poskytovatel' po ich podpísaní oprávnenými zástupcami

zmluvných strán'

7.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanovenia zmluvy

porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoručne podpisujú. Ďalej

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie

v tiesni ani za nápadne nevýchodných podmienok'

7.to. Neoddeliteľnou časťou zmluvy je:

Príloha č. 1. Rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat č. Ro-3026 /2o2o'22o, zo

dňa 24.09.2o2o

Príloha č. 2. Cenník výkonov

- 3 -8r- ?$72

V Galante dňa . V Šali dňa

'€{}

Za poskytovateľa: Za objednávateľa

*

xaĺ''Úa
}ĺvlh. * *

l'ti!Íinet

& *'

MVDr. Karol Kaig

Súkromný veterinárny lekár

3

*
.1..

Šaľa


