
ZMLUVA
o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany

Zmluvné strany:

Obec Trebatice

Zastúpená: Mgr. Juraj Valo
IČO: 0oat3f£?G

Bankové spojenie: ?**& ?* /*
(ďalej len objednávateľ)

a

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, so sídlom Priemyselná 12a,
Piešťany

zastúpené: Ľubomíra Baleková - štatutár
P. O. Box D-111, Priemyselná 12a
921 01 P i e š ť a n y

IČO: 35628685
DIČ: 2021412316
Bankové spojenie: Poštová banka, č. ú. 20046882 / 6500

Tatra banka, č. ú. 2926886043 /1100
(ďalej len dodávateľ)

uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok:

ČI. 1
Predmet zmluvy

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že zabezpečí vo svojom útulku bezpečné
umiestnenie túlavých psov, ktoré odchytia a privezú pracovníci obce, pokiaľ mu to
umožní kapacita útulku. V prípade odchytu pracovníkmi útulku v obci sa účtuje suma za
dopravu podľa km k cene za služby.
V prípade mimopracovných dní a sviatkov, uvádzame oprávnenú kontaktnú osobu v obci,
ktorej môžu občania hlásiť túlavé zviera.
Meno a priezvisko: A/$r Juraj 14 A> Telefonický kontakt:

ČI. 2
Rozsah predmetu plnenia

Dodávateľ zabezpečí starostlivosť o odchytené zvieratá podľa či. 1 tejto zmluvy v súlade
s platnou legislatívou. Objednávať služby za objednávateľa môže len starosta obce alebo
ním poverený kompetentný pracovník.

ČI. 3
Doba trvania

Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej strane.



ČI. 4
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonané služby objednávateľ zaplatí v hotovosti alebo
na základe faktúry dohodnutú sumu 30,00 eur za ustajnenie, čipovanie a vakcináciu psa.
Táto suma sa navysuje v prípade odchytu zvieraťa v obci pracovníkmi útulku, viď ČI. 1.

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a
zaväzuje sa dodržiavať platnú legislatívu súvisiacu s výkonom zmluvnej činnosti.

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly vykonávanej zmluvnej činnosti.
3. Ak zistí objednávateľ u dodávateľa nedostatky vo výkone činnosti, musí mu to

oznámiť písomne.
4. Hrubé porušenie zmluvy zo strany dodávateľa alebo nezaplatenie výkonov zo strany

objednávateľa môžu byť dôvodom k zrušeniu zmluvy.
5. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré podpismi

odsúhlasia obe zmluvné strany.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými

zástupcami zmluvných strán.
8. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane

objednávateľ a druhý dodávateľ.

Dna

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany
i f F P.O.BOX D-111.92101 Piešťany
l _ IČO:35628685,D1Č:2021412316


