
 

Občianske združenie 

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT 

Kopanice 1278, 963 01 Krupina 

 

Zmluva č. ...../2020 

o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat 

 

Poskytovateľ: OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-47927 

Registrový úrad: MV SR 

Dátum vzniku: 24.2.2016 

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní:  

OÚ–ZV-OZP-2019/014031-2 

Č. živnostenského registra: 670-29241 

Vydané dňa: 9.9.2019  

Sídlo: Kopanice 1278, 963 01 Krupina 

Bankové spojenie: Prima Banka  

IBAN:SK 25 3100 0000 0010 0002 5982 

IČO: 50 114 808 

DIČ: 21206996303 

Zastúpený: Mirka Nevedelová – predseda OZ 

mobil: 0903 111 565 

e-mail: mirkanevedelova@gmail.com  

Tel. kontakt/odchyt: 0911 917 239 

E-mail/odchyt: kpz@kpz.sk 

 

a 

Objednávateľ: Obec Kynceľová 

Sídlo: Kynceľová 39 , 974 01 Kynceľová 

IČO: 00647659 

DIČ: 2021108914 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:SK6402000000003159054055 

Zastúpený: Ing. Martina Kubišová, PhD. starostka obce 

Tel. kontakt: 0911910717 

E-mail: obecnyuradkyncelova@gmail.com 

 

(ďalej len poskytovateľ alebo objednávateľ alebo zmluvné 

strany) 

 

mailto:mirkanevedelova@gmail.com
mailto:kpz@kpz.sk


 

uzatvárajú túto Zmluvu o odchyte túlavých zvierat (ďalej len 

„zmluva“) a dohodli sa na nižšie uvedenom znení Zmluvy podľa 

par. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť 

odchytovú službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane 

víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas doby 

plnenia tejto zmluvy. Poskytovateľ zabezpečí 

odchyt túlavých zvierat na verejných priestranstvách 

v katastrálnom území obce objednávateľa. Poskytovateľ 

prehlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy spĺňa 

zákonné požiadavky na odchyt túlavých zvierat a pracovník 

odchytu je držiteľom Osvedčenia z inštitútu vzdelávania 

veterinárnych lekárov (č. 2056/2019), ktorého kópia tvorí 

Prílohu č.1 tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnú súčasť. 

Prílohu č. 2 tvorí Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, prílohu č. 3 tvorí Osvedčenie 

o absolvovaní vzdelávacieho programu Ochrana zvierat pri 

preprave – Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich 

psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov 

a studenokrvných živočíchov (č.0258/2019), prílohu č. 4 

tvorí Rozhodnutie RVPS Banská Bystrica o vydaní 

osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, prílohu 

č. 5 tvorí Povolenie prepravcu na krátke cesty (do 8 

hodín)vydané ŠVPS Bratislava, prílohu č. 6 tvorí Vnútorný 

poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy 

na krátke cesty (do 8 hodín). V prípade potreby, OZ KLUB 

PRIATEĽOV ZVIERAT doloží Dohodu o vykonaní činnosti 

uzatvorenú medzi združením a jeho členom Róbertom Ťažkým 

– pracovníkom odchytu. 

2. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že za účelom 

prijímania informácií a pokynov k odchytu, zariadi 

poskytovateľ nepretržitú dostupnosť na telefónnom čísle 

0903 111 565. 

3. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že za účelom 

riešenia krízových situácií určí objednávateľ kontaktnú 

osobu, ktorá zaručí neustálu telefonickú dostupnosť. 

 

 



Čl. 2 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Zabezpečiť NON-STOP odchytovú službu 24 hodín denne, 7 dní 

v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného 

pokoja). Poskytovateľ zabezpečí odchyt túlavých zvierat na 

verejných priestranstvách v katastrálnom území obce 

objednávateľa. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať výjazd k túlavému 

zvieraťu v čase čo najkratšom (podľa poveternostných 

podmienok: dážď, snehová kalamita, dostupnosť v teréne 

vzhľadom na poveternostné podmienky, dopravné podmienky 

a situácie typu „vis Major“)od telefonického privolania 

3. Poskytovateľ nezabezpečí odchyt zvieraťa, ak sa zmluvné 

strany dohodli na potvrdení odchytu zodpovednou kontaktnou 

osobou a táto nie je dostupná 

4. Nevykonať odchyt zvieraťa v prípade bezprostredného 

ohrozenia zdravia alebo života, alebo ak sa zviera na 

danom mieste už nenachádza a nie je možné ho dohľadať 

5. Bezprostredne po odchyte zvieraťa vypracovať záznam 

o odchyte zvieraťa, v ktorom bude zaznamenané miesto a čas 

odchytu, rasa, vzhľad, odčítanie čipu, fotka, priradené 

evidenčné číslo a prostredníctvom e-mailu ho doručiť 

objednávateľovi v lehote do troch pracovných dní. 

6. Zverejniť fotografie a údaje o odchytenom zvierati na 

internetovej stránke poskytovateľa www.kpz.sk a tiež na 

jeho fb profile, na stránke útulku, na stránke mesta a na 

stránkach, ktoré sa venujú výhradne strateným alebo 

nájdeným zvieratám 

7. Poskytovateľ je povinný vypracovať záznam o prijatí 

zvieraťa, v ktorom bude zaznamenané evidenčné číslo 

zvieraťa, vykonané úkony – očkovania, čipovanie, stav 

zvieraťa pri prijatí. 

8. Poskytovateľ je povinný vypracovať záznam o odovzdaní 

zvieraťa v prípade, ak sa nájde jeho majiteľ. V zázname 

o odovzdaní zvieraťa bude uvedené evidenčné číslo 

zvieraťa, počet dní strávených v opatere poskytovateľa, 

osobné údaje preberajúcej osoby  - vlastníka zvieraťa, 

údaje o vykonaných úkonoch – očkovanie, čipovanie. 

9. Viesť vlastnú evidenciu výjazdov a odchytov túlavých 

zvierat. 

 

 

 

http://www.kpz.sk/


Čl. 2 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Určiť kontaktnú osobu, ktorá zaručí nepretržitú 

telefonickú dostupnosť 

2. Riadne a včas uhrádzať zmluvný poplatok za poskytnuté 

služby v prospech poskytovateľa za podmienok dohodnutých 

v článku č. 4 tejto zmluvy 

3. Objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa doklad 

o počte odchytených zvierat v katastri obce pre vlastnú 

evidenciu 

 

Čl. 4 

Zmluvná odmena 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Za činnosť vykonávanú poskytovateľom špecifikovanú v čl.1 

tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na mesačnom 

paušálnom poplatku vo výške 30 €. Faktúra za mesačný 

paušálny poplatok bude vystavená mesačne. 

2. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť mesačný paušálny poplatok 

za poskytnuté služby jeden krát za rok na základe miery 

zvyšovania nákladov súvisiacich s poskytovanými službami. 

Zmenu výšky mesačného paušálneho poplatku je povinný 

ohlásiť poskytovateľ objednávateľovi písomne, a to 

najneskôr 31 dní pred začiatkom nasledujúceho roka. 

 

Čl. 5 

Skončenie účinnosti zmluvy 

 

1. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s platením 

svojich záväzkov o viac ako 20 dní, poskytovateľ je 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, len po 

predchádzajúcom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty 

na zaplatenie jednotlivých faktúr. Odstúpenie od tejto 

zmluvy zo strany poskytovateľa je účinné ku dňu 

nasledujúcemu po dni doručenia odstúpenia 

objednávateľovi. Odstúpenie poskytovateľa od tejto zmluvy 

sa nedotýka nároku poskytovateľa na náhradu škody 

vzniknutej porušením povinnosti objednávateľa. 

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť 

v prípade, že poskytovateľ porušuje svoje povinnosti 

podľa tejto zmluvy a tieto si nesplní ani po písomnej 

výzve objednávateľa v poskytnutej dodatočnej primeranej 

lehote. Odstúpením objednávateľa od zmluvy táto zmluva 



zaniká, keď je poskytovateľovi doručené písomné oznámenie 

objednávateľa o odstúpení od zmluvy 

3. Vzájomnou dohodou zmluvných strán 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že od zmluvy môžu  odstúpiť 

výpoveďou aj bez udania dôvodu. Účinnosť tejto zmluvy 

skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane.   

 

Čl.6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Túto zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným 

prejavom zmluvných strán, a to vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom 

jeden rovnopis dostane každá zmluvná strana. 

5. 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 Krupine dňa:............. 

 

 

                      ........................ 

                   za poskytovateľa 

                   OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT 

                  Mirka Nevedelová – štatutárny zástupca 

 

 

 

 

V Kynceľovej dňa:   

                            ........................ 

                               za objednávateľa 

                            Ing. Martina Kubišová, PhD. 

                                 starostka obce 



 

 

Prílohy: 

 

Príloha č.1 

Osvedčenie z inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (č. 

2056/2019)vystavené na meno člena OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT 

Róbert Ťažký – pracovník vyškolený na odchyt 

Príloha č. 2   

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT 

Príloha č. 3  

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu Ochrana 

zvierat pri preprave – Podmienky prepravy domácich mačiek, 

domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov 

a studenokrvných živočíchov (č.0258/2019), vystavené na meno 

člena OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT Róbert Ťažký – pracovník 

vyškolený na odchyt 

Príloha č. 4  

Rozhodnutie RVPS Banská Bystrica o vydaní osvedčenia 

o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, vystavené na meno člena 

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT Róbert Ťažký – pracovník vyškolený 

na odchyt 

Príloha č. 5  

Povolenie prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín)vydané ŠVPS 

Bratislava 

Príloha č. 6  

Vnútorný poriadok OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT na zabezpečenie 

ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín) 

 

 

Prílohy budú s ohľadom na obsiahlosť, zmluvnej strane doručené 

mailom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


