
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat uzatvorená 

v zmysle obchodného zákonníka č.513/91 zb. v platnom znení § 269 

odsek 2 

 

Poskytovateľ : MVDr Karol Kaigl 

Sídlo : Hodská 353/19, 92401 GALANTA 

IČO : 34454829 

Bankové spojenie – č.účtu : SK91 0200 0000 0037 9007 5754 

Ďalej len „poskytovateľ „ 

 

Objednávateľ :             Obec Vinohrady nad Váhom   

Zastúpené starostom  :   Ing. Eva Hanusová 

IČO :     00306304 

Sídlo :     Obecný úrad č. 355 , 925 55 Vinohrady nad Váhom   

Bankové spojenie – č.účtu :        SK89 0200 0000 0009 232 8132 

Ďalej len „ objednávateľ“ 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.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 

objednávateľa a ich následné umiestnenie v záchytnom koterci v obci. 

Čl. 2 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje : 

a, Zabezpečiť činnosti uvedené v čl.1 tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, čo 

najskôr po nahlásení požiadavky na odchyt pracovníkmi OÚ. 

b, Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie na odchyt túlavých zvierat, ktoré pozostáva 

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

čipov pre identifikáciu majiteľa zvieraťa a pod. 

 

 

 

 

 



Čl. 3 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje : 

a, Zabezpečiť záchytný koterec(koterce), ktorý bude spĺňať všetky 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. 39/2007 Z.z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

b, Poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť ako napr. doprovod k odchytu, 

informácie z evidencie psov a pod.   

c, Uhradiť poskytovateľovi za vykonanú činnosť počas platnosti zmluvy, na základe 

predloženej faktúry náklady za poskytnuté služby, najneskôr 14 dní po vystavení faktúry. 

Poskytovateľ je platcom DPH. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dokladu v zmysle 

platných právnych predpisov. 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých okolnostiach, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

2. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej 

dohode zmluvných strán vo formou písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

3. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zúčastnenú stranu. Zmluvu 

je možné meniť a dopĺňať iba dodatkami podpísanými oboma zúčastnenými stranami. 

5. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola 

spísaná po vzájomnej dohode podľa ich právnej a slobodnej vôle, určite, vážne 

a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy. 

6. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán na dobu 

neurčitú. Lehota ukončenia zmluvy  je pre obe strany 1. deň nasledujúceho mesiaca po 

vypovedaní ktoroukoľvek stranou.  

 

V Galante     01.06.2021                                                                                               

 

 

Podpísané        podpísané  

      MVDr Karol Kaigl                                                                                 Ing. Eva Hanusová                                                                     

Súkromný veterinárny lekár                 starostka obce  


