
ZmSwa o spolupráci pri odchyte si aímSestmeraí túlavých psov 
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/§12fo„ ¥ plstm©

znení

Objednávateľ:

V zastúpení:

Adresa:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Telefonické spojenie: 

Email:

Poskytovateľ služby:

V zastúpení:

Adresa:

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:

IČO:

Telefonické spojenie: 

Email:

Či. 1

ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Fiľakovo 

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

OTP Banka Slovensko, a.s.

8174961/5200 

00316075 

047/43 81 001 

primator@filakovo.sk

OZ Šťastné labky 

Beata Jagošová

Farská lúka 66, 986 01 Fiľakovo

VÚB Banka

3350001656/0200

421 97 759

+421 904 659 924

jagosovabea@gmail.com, ozstastnelabky@gmail.com

mailto:primator@filakovo.sk
mailto:jagosovabea@gmail.com
mailto:ozstastnelabky@gmail.com


Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov a spočíva v umiestnení odchytených zabehnutých, opustených 
a túlavých psov na verejných priestranstvách objednávateľa do karanténnej stanice OZ Šťastné labky - 
Regionálneho centra Slobody zvierat vo Fiľakove.

CI. S

ZMLUVU# PODMIENKY

Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu:

1. Odber zabehnutých, opustených a túlavých psov pohybujúcich sa na verejných priestranstvách mesta. 
Tieto psy budú privezené Mestskou Políciou do karanténnej stanici, k dispozícii bude "záchytný koterec" 
v čase neprítomnosti pracovníkov útulku.

2. Základné veterinárne ošetrenie (odčervenie, vakcinácia, čipovanie) a umiestnenie v oprávnenom 
zariadení v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

3. Vedenie evidencie prijatých psov od Mestskej polície s kompletnými údajmi (dátum a miesto odchytu, 
oznamovateľ prípadne pôvodný majiteľ, popis zvieraťa), doručenie evidencie s fakturáciou za každý 
uplynulý mesiac k 5. - ternu dňu v nasledujúcom mesiaci odsúhlasený náčelníkom MsP, ktorý správnosť 
potvrdí svojim podpisom.

4. Odber psov sa uskutoční na základe telefonického ohlásenia. V prípade nahlásenia občanmi mesta 
Fiľakovo bude následne kontaktovaná Mestská Polícia.

ČI. 4

DOBA TRVANIA ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do konca kalendárneho roka 2016.



FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Financovanie predmetných služieb bude financované z rozpočtu objednávateľa.

2. Fakturácia sa uskutoční po poskytnutí služby za uplynulý mesiac.

3. Cena za odber jedného psa je 22 eur.

4. V prípade odchytu matky so šteniatkami sa do veku 3 týždňov šteniat fakturuje jeden pes. V prípade 
odhadovaného veku od 4 týždňov sa platí aj za tieto šteniatka, ktoré sa odstavia a riadne zaočkujú.

5. Lehota splatnosti faktúr po doručení objednávateľovi je 7 dní.

Či. 6

UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán.

2. Výpovednálehota je l  mésíae-á začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
. , í;-? ťK.tí

mesiaci v ktoronj výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

ČI. 7

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Odchyt psov zabezpečuje objednávateľ pracovníkmi Mestskej Polície.

2. Poskytovateľ služby minimálne jedenkrát ročne zabezpečí kastračný program, t. j. kastráciu 
odchytených túlavých psov vo verejných priestranstvách mesta, tieto operácie budú zabezpečené 
bezplatne.

3. Poskytovateľ služby prijme materiál používaný v zrušenej mestskej karanténnej stanici na zhotovenie 
kotercGv, pri prijatí obdrží detailný popis materiálu potvrdený pracovníkom mesta, ktorý v prípade 
vypovedania zmluvy oboma stranami bude vrátený. Montáž kotercov z tohto materiálu zabezpečí 
objednávateľ.



1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
zákona NR SR 3S/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení a ostatných všeobecne 
záväzných predpisov Slovenskej republiky.

2. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vypracované vo forme písomného dodatku.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich obojstranného súhlasu, slobodne a 
vážne, určite, zrozumiteľne, bez akéhokoľvek nátlaku.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

Vo Fiľakove dňa 15.1.2015

za objednávateľa poskytovateľ služby

primátor mesta predseda OZ Šťastné labky

Mgr. Attila Agócs, PhD. Beata Jagošová


