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uzavretá v zmysle obchocbtého zákonníka č. 5]3/fflS^if SÓ^odse Cf.lo .pl.u:
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l./ Obec POPROC Obecný úradul. Školská č. 2,044 24 Poproc,
ICO: 324639, DIC: 2020746189,

WEB: http://www.poproc.sk, E-maÍl: starosta@poprpc.sk,
zastúpená starostom Ing. Stefanom JAKLOVSKÝM,

ďalej ako objednávateľ

a

2 / TD, s.r.o., Agátová 31, 04014 Košice,
v v v

ICO: 36 202 738, DIC: 2021548859, IC DPH: SK 2021548859
www.odchytzvierat.eu, rn.hudak@odchytzvierat.eu

zastúpená konateľom Miloslavom Hudákom, mobil: 0917 536 059
ďalej ako dodávateľ,

za nasledovných podmienok:
w

CIánokI
/

Uvodné ustanovenia

(1) Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
a) veterinárnou asanáciou: odchyt túlavých, zabehnutých zvierat, prevzatie nechcených
zvierat na území obce a ich prevoz,
b) zvieraťom jedinec domestikovaného druhu najmä psa, chovaný v domácaosti vlastníka
alebo dmteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo na ochranu
domácnosti a majeťku; na účely poslcytnutia služby spqjenej s odchytom túlavých zvierat sa
zviera považuje za obvytíe voľne žijúce zviera na území obce,
c) túlavým a zabehnutým zvieraťom zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo
držiteFa pohybuje po priestranstvách vofne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo
držiteľ nieje známy v časejeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
d) nechceným zvieraťom zviera, ktoré jeho ^astník nemôže alebo nechce ďalej chovať a
ktoré nepreviedol do vlastníctva inej osoby alebo ho neumiestnil do náhradnej starostiivosti
najmenej počas predchádzajúcich dvoch mesiacov,

(2) Pre účely tejto Zmluvy zvieraťom nieje poľcfvná zver alebo zviera chované alebo držané
na farmárske účely.

(3) Táto Zmluva sa uzatvára ako splnenie povinnosti obce v zmysle ustanovenia § 22 ods. 8,
Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinámq starosdivosti v platnom znení.

v

ClánokU

Predmet zmlnvy

(1) Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní vybraných sluŽieb veterinámej asanácie na pňestranstvách verejnosti prístupnych
na území obce za podmienok stanovených v tejto Zmluve.



(2) Dodávateľ sa zaväzuje poslcytovať nadne objednávaterovi služby veterinámej asanácie
v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.

(3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávaterovi cenu za riadne poskytauté služby
veterinámej asanácie vo výške a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

v

Oánok ffl

Práva a povinností dodávateľa

(1) Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s predmetom Zmluvy:
a) poskytoúť službu veterinámej asaaácie a to oodľa potrebv obiednávateľa vo

vopred dohodnutom termíne, v akútnom prípade na základe oznámenia objednávateľa v
najbližšom možnom termíne spravidla v nasledujúci den po vykonaní oznámenia,

b) zabezpečiť naklaxiame s odchytenými zvieratami v zmysle platných a účinných
vseobecne záväzných prävnych prcdpisov v SlovenskeJ republike,

c) zabezpečiť na požiadanie vrätenie odchyteného zvieraťa majiteľovi, ktoiý
nezabránil úniku zvieraťa z chovného pňestoro a ktoiý hodnoveme preukáže, že odchytené
zvierajejeho,

d) asertívne ňesiť konflikty s majiteľmi odchytených zvierat s poučením o
nezabránenÍ úniku zvieraťa z chovného priestoru v zmysle Zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinámej starostíivosti v znení neskorších predpisov,

(2) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu veterinámej asanácíe podľa odseku 1, písm. a)
tohto čl., vo vopred dohodnutý kalendámy deň a čas, počas trvania Zmluvy.

(3) Oznámenia o výskyte túlavých zvierat sa prijímajú nepre&zite na kontaktnom telefónnom
čísle dodávateľa (dispeČing odchytov) 0917 38 1112, prípadne konateľovi spolocnosti na t. č.
0917536059.

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že vetednáma asanácia sa bude vykonávať na priestranstvách
verejnosti prístupných na území obce.

(5) Dodávatef je povinný pri realizáäi služíeb veterinámej asanácie postupovať s odbomou
spôsobilosťou a dodrziavať všetky plataé aúčinné všeobecne závazné právne predpisy
v Slovenskej republike, upravujúce postupy pri poskytovaní tohto druhu služby.

(6) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prostredmctvom svojich zmluvných veterinárnych
lekárov usmrtenie odchyteného zvieraťa len zprimeraných dôvodov uvedených
v Zákone c. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostíivostí v znení neskorších predpisov.

tť

ClánokIV

Zadávaníe objednávky a lehota plnenia

(1) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu veterinámej asaaácie na zátíade oznámenia
objednávateľa o výskyte túlavých zvierat na verejnom priestranstve. Oznámemm sa rozumie
telefonické oznámenie výskytu túlavého zvieraťa na verejnom priestranstve dodávateľovi na
telefónnom císle uvedenom v článku ffl ocfoeku (3) tejto Zmluvy.
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(2) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu veterinámej asanácie vnajbližšom možnom
/ termíne po dohode s objednávateľom.

v

CIánokV

Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia

(1) Zmluvná cena poskytnutej služby (odchytu zvierat) je určená na základe jednotkových
cien dodávateľa a následného nakladania s odchytenými zvieratami v zmysle platnej a účinnej
legislatívy Slovenskej republiky.

(2) Zmluvná cenaje stanovená ako súčetjednotkových cien príjazdného poplatku 50   s DPH
a 55   s DPH, za jcdného odchyteného túiavého, zabehnutého alebo nechceného psa

(3) Po vykonaní odchytu zvierat bude dodávateFom vystavená adoručená faktúra
objednávaterovi.

v

(4) Zmluvná cena podľa Čl. Vods. 2 je stanovená vsúlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. ocenách vznem neskorších predpisov asú vnej
obsiahnuté všetky náklady dodávateFa súvisiace s riadnym splnením predmetu Zmluvy.

v

(5) Zmluvná cena podTa Cl. V ods. 2 Je dohodnutá ako cena maximálna počas doby trvania
zmluvy a upraviť ju moŽno iba dodatkom k tejto zmluve podpísaným obidvoma zmluvnými
stranami v prípade ak:

a) pri preukázanej zmene medziročnej inflácie o viac ako 6 %, nie vsak skôr ako po
uplynutí lehoty 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a nie skôr ako po uplynutí 1
mesiaca od uzavretia dodaťku, ktorým bola z dôvodu inflácie naposledy upravenájediotková
cena.

b) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty alebo iných administratítvnych
opatreniach štátu, ktoré majú preukázateFný dopad navýškujednotkovej ceay.

(6) Zyýšenie alebo znížemejedaoffkovej ceny nemá spätaú úéinnosf.

(7) Fakturačné obdobie zaČína dňom vykonania odchytu túlavých a zabehnutých zvierat.

(8) Platba zmluvnej ceny za vykonaný predmet zmluvy sa uskutoční výhradne fomiou
prevodu na bankový úéet dodávatrfa c.: 2829435558/0200, VÚB a.s; Bezhotovostný
platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom fínančného ústavu objednávateľa na základe
faktúry, ktorej splatnosť Je dohodnutá vlehote do 7 dnÍ odo dňa doručenia faktúry
objednávaterovi.

(9) Faktúra musí obsahovať tieto nsfležitosú:
a) identifíkaäié údaje dodávateľa vrátanejeho identifikaČného čísla pre daň,
b) označenie peňažného ústavu a císla úctu dodávateľa,
c) identifikačné údaje objednávateľa,
d) poradové Číslo faktúry,
e) dátum, kedy bola poskytautá služba, ak sa odlišuje od dátumu yyhotovenia faktúiy,
f) dátum vyiiotovenia faktúry,
g) druh poskytnutej služby,
h) zmluvnú cenu,
i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
j) fakturovanú cenu v eurách celkom,
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k) pečiatku a podpis dodávateFa.
^

v

CIánokVI
Sankcie

(1) Dodávateľ má nárok na úroky z ome&kania vo výske 0,03 %o 2 nezaplatenej fakturovanej
sumy za konkrétne vykonané služby, a to aj za každý začatý deň omeškania.

w

ClánokVU

Vznik, trvanic a ukoncenie Zmiuvy

(1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňajej účiimosti.

(2) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu óbidvoch zmluvných strán aúcinnosť
f

v zmysle §-u 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopina zák. č. 40/1964 Zb.
ObČiansky zákonník vznení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcom po dni jej
zverejnenia na webovom sídle povinng osoby, ktorä zmluvu uzatvára (v súlade s § 5a ods. 9
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov).

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) písomnou výpoveďoujednej zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac,
b) zánikom dodávateľa, bez právneho nástupcu,
c) zánikom oprávnenia dodávatera vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet Zmluvy.

(4) Vprípade poruŠenia povixmosti vyplývajúcich ztejto Zmluvy zo strany dodávateľa, je
objednávatef oprävnený dozadovať sa odstTMienia nedostatkov v dodatočnej primeranej
lehote. Objednávateľ urcí dodatočne primeranú lehotu podl'a charakteru pomšenej povinnosti
Výzvu na odstránenie nedostatkov môže objednávateľ urobiť télefonicky alebo elektronickou
formou na mailovú adresu dodávateľa rn.hudak@odchytevierat.eu

(5) Podstatným porušením povinností objednávatefa, Je neuhradenia viac ako dvoch faktúr
vystavených následne za sebou v obdobíjedného kalendámeho roka.

(6) Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku na náhradu skody, nároku na úroky z omeškania
a ani nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

v

ClánokVm
Záverečné ustanovenia

(1) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a doplňať na záldade vzajomnej dohody, a to
formou písomného dodatku.

(2) Präva apovinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znesú neskorsích predpisov,
zákonom oveterinámej starostíivosti č. 39/2007 Z. z. vzaení neskorších predpisov, vyhl. č.
123/2008 Z. z. o podrobnostiach ochrany spoločenských zvierat a o požiadavkách na
karanténne stanice a útulky, a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

4



(3) Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami
cestou zmieru. Pokirf takéto riešenie "ebude úspešné, zaväzujú sa riešiť prípadné spory
cestou príslušných súdov Slovenskej republiky

(4) Ustanovenia Zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslusných prävnych
predpisov, nezakladajú neplatnosť cďej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť tieto
ustanovenia tak, aby aová úprava bola Čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnila dosiahnuť
účel tejto Zmluvy.

(5) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pricom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno (1) vyhotovenie.

(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu u^atvorili slobodne avážne, nie vtiesni aza
nápadne nevýhodných podmienok, prečítati ju, porozumeli jq anemajú proti jg fonne
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastaorucnými podpismi.

Dátum a miesto podpisu: Dátum zverejnenia:
21 APR.2015

T D< s.r.o.
Agatová 5l\ ,,040 14 Košice u-s^ICO: 36 20 DI^ 2021548859 ^ICD 548859 <ŕ
teL/fax: 6 bbili 0917536059 ^ '.<

otôf v
&0
5S /

'^Za Dodávateľa: jednávateľa^ ^
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