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ZMLUVA NA POSKYTNITIE SLUŽBY

ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená podľa §536 a následne obchodného zákonníka

Dodávateľ:

Sloboda zvierat
Mlynské Nivy 37
821 09 Bratislava
Zastúpená: Ing. Pavlou Dugovičovou, predseda
Darinou Marošovou, podpredseda
Bankové spojenie: Poštová banka
Číslo účtu: 2023636/6500
IČO: 319 48 201
DIČ: 2020780575

Objednávateľ: Mesto Sládkovičovo
Sídlo: Mestský úrad, Fučíkova č. 329, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpené: Ing. Antonom Szabóom, primátor mesta
Bankové spojenie: 18028-132/0200 VÚB Galanta
IČO: 00306177
DIČ: 2021006746

l.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy o dielo je:
1. Odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v katastrálnom
území mesta Sládkovičovo a ich umiestnenie do karanténnej stanice Slobody zvierat.
2. Odchyt pracovníkovi Slobody zvierat musí potvrdiť službukonajúci príslušník
mestskej polície, prípadne iný zodpovedný pracovník mestského úradu, ktorý bude
nápomocný pri odchyte zvieraťa.

II.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že doba trvania zmluvy sú 2 roky od jej podpísania.
Po uplynutí tejto doby je možné zmluvu predlžiť písomnou formou.

III.
CENA ZA VYKONANIE DIELA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odchyt a umiestnenie zvieraťa do karantény
bude spoplatnená nasledovne.
al výjazd Ido 50 km!
za každý km na viac +50 centov
táto suma sa účtuje pri výjazde iba
bl pobyt v karanténe za 1 zviera
cl čip za 1 zviera
dl základné očkovanie za 1 zviera
el očkovanie besnota za 1 zviera

20,00 Eur
raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat
20,00 Eur
6,00 Eur
8,50 Eur
1,50 Eur

IV.
PLATOVÉ PODMIENKY
1. Fakturačné obdobie je jeden mesiac, pričom doba splatnosti je 15 dní.

V.
SANKCIE
1. Poplatok z omeškania je možné vymáhať maximálne vo výške určenej nariadením
vlády SR Č. 87/1995 Z.z. v platnom znení.

VI.
UKONČENIE ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej zmluvy je
možné:
1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Na základe výpovede zo strany:
al dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí fakturované výkony a obdobie dlhšie

ako dva mesiace,
bl objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce tejto zmluvy.
3. Odstúpenie od zmluvy:
al ak na dodávateľa bude vyhlásený konkurz,
bl dodávateľ stratí právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovať
zvieratá.
VII.
ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY

1. Lehota na prevzatie zvieraťa sú tri hodiny od nahlásenia.
2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých
okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
4. V prípade preplnenej kapacity útulku, má tento právo odmietnuť prevzatie zvieraťa .
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Dodávateľ
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