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ZMLUVA  NA ODCHYT A UMIESTNENIE TÚLAVÝCH ZVIERAT  DO 
KARANTÉNNEJ  STANICE ALEBO ÚTULKU č. 2021125

uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) (ďalej len „zmluva“)

Poskytovateľ:
Obchodné meno:                    OZ Pomoc psíkom
Sídlo: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
IČO: 52823831
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 4511 2334
Zastúpený: Bc. Tomáš Horvátik, predseda OZ 
Telefonický kontakt/Odchyt: +421 948 684 548
E-mail:                         oz@pomocpsikom.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Pernek  
Sídlo: Pernek 48, 900 53  Pernek 
IČO: 00305014 
DIČ: 2020643691 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 
IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004 
Zastúpený: Ing. Martin Ledník, starosta obce
Telefonický kontakt: +421 917 677 010
E-mail: starosta@pernek.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
(poskytovateľ a objednávateľ ďalej tiež spoločne len „zmluvné strany“ a každý jednotlivo len „zmluvná 
strana“)

Preambula 

1. Objednávateľ podľa § 22 ods. 10 zákona o veterinárnej starostlivosti je povinný zabezpečiť odchyt 
túlavých zvierat na území objednávateľa a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá 
prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, pričom odchyt túlavých zvierat a ich 
umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené 
podľa § 6 ods. 2 písm. ao) zákona o veterinárnej starostlivosti.
2. Poskytovateľ je občianske združenie zriadené za účelom pomoci psom v núdzi, záchrany a starostlivosti 
o zvieratá, vrátene ich odchytu. 
3. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať odchyt túlavých zvierat na základe Rozhodnutia Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy SR, schvaľovacie číslo: OSOTZ – PK – 66, zo dňa 08.09.2021, ktoré 
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.              . 
4.  Pod pojmom „zviera“ sa pre potreby tejto zmluvy rozumejú psy a v prípade potreby iné druhy zvierat len 
po súhlase poskytovateľa a na výlučnú žiadosť objednávateľa. 
5.  Uzavretím tejto zmluvy objednávateľ plní zákonnú povinnosť v zmysle § 22 ods. 9 zákona o veterinárnej 
starostlivosti.
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Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní 
opatrení zameraných na pomoc psom v núdzi, ich záchranu a starostlivosť, zabezpečením odchytu túlavých 
zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku.  

Článok II.
Podmienky plnenia zmluvy

1. Lehota na prevzatie zvieraťa pred vykonaním veterinárnych úkonov je najviac 7 kalendárnych dní od 
nahlásenia odchytu túlavého zvieraťa objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 
2. Po uplynutí doby v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy, budú odchytené túlavé zvieratá na pokyn 
objednávateľa podrobené veterinárnym úkonom (čip, základné očkovanie, očkovanie besnota).
3. Uvedené sa nevzťahuje na veterinárne úkony spojené s ošetrením odchyteného túlavého zvieraťa, ktoré sa 
javí ako choré alebo poranené.

Článok III.
Povinnosti a práva poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje:

1. Zabezpečiť NON-STOP, 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní 
pracovného pokoja) odchyt  túlavých zvierat,  vrátane súvisiacich činností v katastrálnom území 
mesta/obce objednávateľa, na pokyn objednávateľa.

2. Za účelom prijímania informácií, žiadostí a pokynov k odchytu túlavých zvierat, zabezpečiť 
nepretržitú dostupnosť/operačné stredisko na telefónnom čísle: +421 948 684 548.

3. Nezabezpečiť odchyt túlavého zvieraťa, ak sa zmluvné strany dohodli na potvrdení odchytu túlavých 
zvierat zodpovednými kontaktnými osobami objednávateľa a tieto osoby sú nedostupné.

4. Nezabezpečiť odchyt túlavého zvieraťa, v prípade bezprostredného ohrozenia na zdraví alebo živote, 
alebo ak sa túlavé zviera na danom mieste už nenachádza a nie je možné ho dohľadať.

5. Zabezpečiť bezodkladné vhodné ošetrenie odchyteného zvieraťa, ktoré sa javí ako choré alebo 
poranené.

6. Zabezpečiť doručenie písomného záznamu o odchytenom túlavom zvierati objednávateľovi, 
v ktorom bude zaznamenaný dátum, miesto, názov obce a čas odchytu, určenie plemena, pohlavie, 
vzrast, odčítanie čipu, fotka zvieraťa, priradené evidenčné, a to prostredníctvom e-mailu do troch dní 
po odchyte túlavého zvieraťa. 

7. Zverejniť fotografie a údaje o odchytenom túlavom zvierati na internetovom profile poskytovateľa, 
konkrétne na webovej stránke sociálnej siete  "Facebook", pod názvom "OZ Pomoc psíkom".

8. Pri odovzdaní zvieraťa vlastníkovi alebo držiteľovi zvieraťa (ďalej len „držiteľ zvieraťa“) zabezpečiť 
písomný záznam o odovzdaní a prevzatí zvieraťa, v ktorom bude zaznamenané evidenčné číslo, 
dátum prevzatia zvieraťa, počet dní strávených v opatere poskytovateľa, meno, priezvisko a adresa 
trvalého pobytu držiteľa zvieraťa, ktorý bude zaslaný objednávateľovi.

9. Viesť vlastnú evidenciu záznamov o odchytených túlavých zvieratách.
10. Odmietnuť objednávku na umiestnenie zvieraťa do karanténnej stanice v prípade naplnenia kapacity.
11. Ak dôjde k úhynu odchyteného túlavého zvieraťa, zabezpečiť likvidáciu jeho tela.
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Článok IV.
Povinnosti a práva objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Potvrdiť vykonanie odchytu a umiestnenie zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku.
2. Určiť jednu kontaktnú osobu prípadne viac osôb, ktoré zaručia nepretržitú telefonickú dostupnosť. 

Zoznam kontaktných osôb tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
3. Riadne a včas uhradiť všetky náklady v prospech poskytovateľa za podmienok dohodnutých v Čl. V. 

 tejto zmluvy.
4. Objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa doklad o počte odchytených zvierat v katastri 

mesta/obce pre vlastnú evidenciu.

Článok V.
Fakturácia

1. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi finančný príspevok na úhradu nákladov za vykonávanie opatrení 
zameraných na pomoc psom v núdzi, ich záchranu a starostlivosť, zabezpečením odchytu túlavých zvierat 
a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku.  
2. Na základe dohody zmluvných strán je stanovená výška finančného príspevku, ktorej výška je uvedená 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ poukáže finančný príspevok na účet poskytovateľa na základe mesačných faktúr, ktoré bude 
poskytovateľ vystavovať raz mesačne, vždy začiatkom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom bola služba objednávateľovi poskytnutá.
4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, bude vystavená a zaslaná elektronicky do 
elektronickej schránky objednávateľa. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry tvorí Prílohu č. 4 tejto 
zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi náklady za poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" aj v 
prípade, že sa zviera odchytiť nepodarilo. 
7. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi náklady spojené s ošetrením odchyteného zvieraťa, 
ktoré sa javí ako choré alebo poranené.
8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi náklady spojené s likvidáciou tela odchyteného 
túlavého zvieraťa.
9. Za všetky poskytnuté služby (výjazd k zvieraťu, odchyt zvieraťa, opatrovanie, ošetrenie, odvoz, ..)  bude 
faktúra vystavená poskytovateľom po odovzdaní zvieraťa držiteľovi zvieraťa, prípadne do karanténnej 
stanice alebo útulku. 
10. Faktúru za poskytnuté služby bude poskytovateľ zasielať objednávateľovi vrátane nasledovných príloh:

a)  potvrdenie o odovzdaní a prevzatí zvieraťa držiteľom zvieraťa;
b)  podklad na fakturáciu, označený poradovým číslom odchyteného zvieraťa;

            c)  vykonané úkony za dané zviera. 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň dodania služby v zmysle fakturácie budú považovať deň 
odovzdania zvieraťa držiteľovi zvieraťa, prípadne karanténnej stanici alebo útulku. 
12. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený upraviť na nasledujúci rok zmluvnú odmenu 
za poskytované služby o mieru ročnej inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR; Zmenu výšky ceny je 
poskytovateľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť.
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Článok VI.
 Sankcie

1. Ak objednávateľ neuhradí svoje záväzky voči poskytovateľovi v riadnom termíne, je poskytovateľ 
oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania, a to na základe faktúry vyhotovenej poskytovateľom.

Článok VII.
Ukončenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie tejto zmluvy je možné:
1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu, v jednomesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede sú zmluvné strany povinné plniť svoje 
povinnosti až do uplynutia výpovednej lehoty a vysporiadať svoje záväzky vyplývajúce zo 
zmluvného vzťahu.

3. Písomným odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností. Podstatným 
porušením zmluvných povinností sa rozumie nedodržanie povinností uvedených v Čl. III. a IV. tejto 
zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia odstúpenia 
druhej zmluvnej strane.
 

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť 01.01.2022 za podmienky riadneho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2022.
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 totožných vyhotoveniach, z ktorých každý má podobu 

originálneho rovnopisu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení zmluvy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k podpisu tejto zmluvy a plneniu jej ustanovení, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy 
pozorne a podrobne oboznámili, porozumeli mu, a na znak súhlasu zmluvu slobodne a vážne, bez 
nátlaku či tiesne dobrovoľne podpisujú.

Prílohy:
Príloha č. 1: Rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
Príloha č. 2: Výška finančného príspevku
Príloha č. 3: Zoznam kontaktných osôb objednávateľa
Príloha č. 4: Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
Príloha č. 5: Zmluva o spolupráci 

V obci Pernek dňa 14.12.2021

.........……………………………                                          ……............................…………
         Obec Pernek                                                                         OZ Pomoc psíkom 
Ing. Martin Ledník, starosta obce                                               Bc Tomáš Horvátik, predseda 
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Príloha č. 1 k zmluve č. 2021125
Rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
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Príloha č. 2 k zmluve č. 2021125
Výška finančných príspevkov

Činnosť špecifikovaná v Čl. I. ods. 1 tejto zmluvy

Finančný príspevok/kalendárny mesiac 85€

Poskytované služby
Výjazd k zvieraťu /do 50 km/
Táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených 
zvierat

25€

Za každý ďalší km nad 50 km 0,16€

Odchyt zvieraťa 25€

Opatrovanie zvieraťa v odchytových kotercoch 9€/1 deň

Pobyt v karanténe za 1 zviera/ platí sa jednorazovo 25€

Základné očkovanie za 1 zviera 9,50€

Očkovanie besnota za 1 zviera 2,50€

Čip za 1 zviera 8€
Prevoz zvieraťa do útulku 25€

Likvidácia tela odchyteného túlavého zvieraťa do 4kg zvieraťa
Každé ďalšie 1kg zvieraťa navyše 
Výjazd

84€
18€
60€

Poskytovateľ nie je platcom DPH.
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Príloha č. 3 k zmluve č. 2021125
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa

Meno a priezvisko:           Tel. kontakt:

Ing. Martin Ledník, starosta obce                 0917 677 010

Ing. Miroslav Bokes, zástupca starostu         0905 928 190

Anton Gecler, poslanec                                 0915 613 479

Dana Mičeková, zamestnankyňa                   034 7784 123                                          

NÁZOV OBCE/MESTA: Pernek
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Príloha č. 4 k zmluve č. 2021125
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

v zmysle § 71 ods. 3 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len Súhlas)  
 

Objednávateľ 
� zástupca - meno* 

� adresa - bydlisko / sídlo

� telefón / mobil 

� kontaktný e-mail 

� IČO* 

� DIČ / IČ DPH * 

E-mailová adresa   na zasielanie    
elektronických faktúr  

Objednávateľ týmto súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr.

 
Dátum: 14.12.2021                                                          Podpis/pečiatka........................................

                 Podmienky zasielania elektronických faktúr 

1. Objednávateľ týmto v zmysle § 71 ods. 3 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje OZ Pomoc 
psíkom so sídlom Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok (ďalej len „OZ Pomoc psíkom“) súhlas na to, aby mu za plnenie 
v zmysle tejto zmluvy vystavoval faktúru v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). 

2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 3 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňovým 
dokladom.  

3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených OZ Pomoc psíkom v elektronickej forme je zaručená 
elektronickou výmenou údajov a elektronickým podpisom podľa zákona NR SR č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
dôveryhodných službách).

4. OZ Pomoc psíkom sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to 
na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol OZ Pomoc psíkom a ktorá je uvedená v Súhlase (ďalej len e-mailová adresa).  
Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania.

5. Objednávateľ je povinný neodkladne informovať OZ Pomoc psíkom o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv 
na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy.  

6. Odvolať tento Súhlas môže objednávateľ písomným oznámením, doručeným OZ Pomoc psíkom poštou.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v Súhlase. 
8.  OZ Pomoc psíkom nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky       
      priradenej k e-mailovej adrese objednávateľa alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie  
      odberateľa.  
9. OZ Pomoc psíkom nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť 

údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete 
internet. OZ Pomoc psíkom nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia objednávateľa do siete 
internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k objednávateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej 
nemožnosti objednávateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.  

10. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať OZ Pomoc 
psíkom o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu oz@pomocpsikom.sk.
V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti objednávateľa nie je OZ Pomoc psíkom povinná preukazovať 
odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.  

11. Tieto podmienky sú prílohou Súhlasu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 

Obec Pernek

 Ing. Martin Ledník, starosta obce

 Pernek 48, 900 53  Pernek

 +421 917 677 010

 starosta@pernek.sk

 00305014

 2020643691

    starosta@pernek.sk 
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Príloha č. 5 k zmluve č. 2021125
Zmluva o spolupráci 
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