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Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov uzatvorená v zmysle Obchod. 
Zákonníka č. 513/91 par. 269 ods. 2 Zbierky zákonov v platnom znení 

ďalej ako „zmluva“ 

Zmluvné strany: 
 
Poskytovaťeľ: 
Názov: OZ Tuláčik 
Sídlo: ČSA 25, 977 01 Brezno 
IČO: 45027200 
DIČ: 2022823572 
Zapísaný v registri občianskych združení pod registračným číslom VVS/1-900/90-33603 
registrovaný MV SR 
Zastúpený: JUDr. Jana Kokavcová predseda občianskeho združenia 
Kontaktný e-mail: odchyt@utuloktulacik.sk 
Kontaktný telefón: 0918 888 411 
 
ďalej ako „poskytovateľ“ 
 

Objednávateľ: 

Názov: Obec Ľubietová 
Sídlo: Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová 
IČO: 00313564 
DIČ: 2021121289 
Zastúpený: Ing. Pavel Zajac - starosta obce 
Kontaktný mail: 
Zodpovedná kontaktná osoba meno a telefonický kontakt pre odchyt psov: 
 

 

ďalej ako „objednávateľ“ 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť odchyt túlavých 
a zabehnutých psov v katastrálnom území objednávateľa, podľa zákona NS SR č. 39/2007 Z. 
z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ich umiestnenie  v útulku pre 
zvieratá, ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom .  Poskytovateľ prehlasuje, že ku dňu 
účinnosti zmluvy spĺňa zákonné požiadavky na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat. 
Odchyt túlavých a zabehnutých psov zabezpečí prostredníctvom svojich zamestnancov. 
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Článok II. 

Práva a povinnosti poskytovateľa  

1. Poskytovateľ vykoná odchyt a výjazd len k vopred nahlásenému a schválenému 
túlavému alebo zabehnutému psovi objednávateľom a to prostredníctvom určenej 
zodpovednej kontaktnej osoby. 

2. Pri urgentných prípadoch odchytu bude  odchytený pes nahlásený obci do 24 hodín 
od odchytu elektronicky alebo telefonicky.  Napr. v prípade zrazeného psa, psa 
ohrozujúceho obyvateľov alebo cestnú premávku v obci. Urgentný odchyt vykoná 
poskytovateľ aj na základe nahlásenia obyvateľom obce alebo okoloidúcim. 

3. Odchyt v rómskych osadách musí byť dopredu dohodnutý, naplánovaný a realizovaný 
za účasti poverenej osoby obcou. 

4. Poskytovateľ zabezpečí odchyt nahláseného túlavého alebo zabehnutého psa v čo 
najkratšom čase 7 dní v týždni.  

5. Poskytovateľ vykoná výjazd k nahlásenému alebo zabehnutému psovi v čo 
najkratšom čase s prihliadnutím na aktuálne poveternostné, dopravné podmienky 
a kapacitné možnosti umiestnenia odchyteného psa v útulku pre zvieratá, ktorý 
poskytovateľ prevádzkuje.  

6. Poskytovateľ  si vyhradzuje právo nevykonať odchyt v prípade ohrozenia zdravia 
alebo života svojich zamestnancov poverených odchytom. 

7. Vypracuje protokol o odchyte a údaje o odchytenom psovi zverejní v registri 
odchytených túlavých zvierat - ŠVPSSR. Protokol o odchyte je poskytovateľ povinný 
poslať na podpis objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od odchytu  
elektronicky na určený kontaktný mail. Vzor protokolu o odchyte tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy. 

8. Poskytovateľ po umiestnení odchyteného psa v zariadení, ktoré prevádzkuje, vedie 
záznam o vykonaných veterinárnych úkonoch ako čipovanie, odčervenie, odblšenie, 
očkovanie, kastrácia a iné úkony, ktoré vyžaduje stav odchyteného psa. 

9. Poskytovateľ po uplynutí zákonom stanovenej lehoty plynúcej odo dňa odchytu 
preberá na seba vlastníctvo odchyteného psa. 

10. Poskytovateľ vedie záznamy  o vrátení psa pôvodným majiteľom  alebo o umiestnení 
u nových majiteľov. 

Článok III. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ určí zodpovednú kontaktnú osobu pre komunikáciu v súvislosti 
s nahlasovaním a schvaľovaním odchytov. 

2. Objednávateľ zabezpečí úhradu faktúr v splatnosti. 
3. Objednávateľ zabezpečí spoluprácu pri odchyte túlavého alebo zabehnutého psa a pri 

odchytoch v rómskych osadách. 
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4. Objednávateľ pošle elektronicky na určenú mailovú adresu odchyt@utuloktulacik.sk 
podpísaný protokol o odchyte najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia 
poskytovateľom.  Protokol bude slúžiť ako podklad k fakturácií. 

Článok IV. 

Cena a fakturácia 

1. Cena odchytu a služieb s ním súvisiacich je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v súvislosti so zvýšením nákladov na 

poskytované služby. Zmenu výšky ceny je poskytovateľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne najneskôr 30 dní pred koncom kalendárneho roka. 

3. Faktúra za vykonaný odchyt bude vystavená najneskôr do 5 pracovných dní od 
doručenia podpísaného protokolu o odchyte zo strany objednávateľa. 

4. V prípade výjazdu kde odchyt túlavého alebo zabehnutého psa nebude úspešný 
z viacerých okolností napr. pes ujde a nebude ho možné nájsť má poskytovateľ právo 
fakturovať  za zrealizovaný výjazd. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru 
najneskôr do 5 pracovných dní od vykonaného výjazdu.  

5. Splatnosť vystavených faktúr je 14 dní. 
6. Spôsob zasielania faktúr je v papierovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty 

doporučene. 
 

Článok V 

Trvanie zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára od 1.6.2021 na dobu neurčitú. 

 

Článok VI. 

Ukončenie zmluvy 

1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od zmluvy môžu odstúpiť výpoveďou bez udania 

dôvodu . Účinnosť tejto zmluvy skončí uplynutím  výpovednej lehoty, ktorá je 2 
mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

7. Spôsob zaslania výpovede je v papierovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty 
doporučene. 

3. V prípade ak bude objednávateľ  v omeškaní s platením svojich záväzkov o viac ako 
30 dní poskytovateľ je oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od tejto 
zmluvy zo strany poskytovateľa je účinné ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia 
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odstúpenia objednávateľovi. Poskytovateľ doručí odstúpenie v písomnej forme 
prostredníctvom Slovenskej pošta doporučene. 

4. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ 
porušuje svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve a neplní si ich ani po písomnom 
upozornení. Odstúpením objednávateľa od zmluvy táto zmluva zaniká, keď je 
poskytovateľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o odstúpení od zmluvy. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

2. Túto zmluvu možno meniť písomne vo forme podpísaného očíslovaného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch písomných vyhotoveniach , pričom každá zo 
zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k podpisu tejto zmluvy a plneniu jej 
ustanovení. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a na 
znak súhlasu ju slobodne bez nátlaku dobrovoľne podpisujú. 

 

V Brezne, dňa ...........................   V........................................, dňa............... 

 

 

 

 

 Za poskytovateľa     Za objednávateľa 

 


