
Zmluva č. 54/2022  

o spolupráci pri umiestnení túlavých psov 
uzavretá na základe § 269 odst. 2 Obchodného Zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

________________________________________________________________________________ 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Obec Poriadie                 
Sídlo:            Poriadie 114, 906 22 Poriadie    
Zastúpené:                Mgr. Martin Pražienka, starosta obce      
IČO:              00309842 

DIČ:                           2021039812         

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s.   
IBAN:   SK27 0200 0000 0000 0622 6182 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 

 

Poskytovateľ: Občianske združenie  Útulok "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov 
Sídlo:            Klčové 41, Nové Mesto nad Váhom, 915 01,  
Zastúpená:           Oľga Áčová,  štatutárny zástupca  

IČO:            36123072 
DIČ:            2021614815   

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom 
IBAN:   SK8609 0000 0000 0272 1801 64 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
(poskytovateľ a objednávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi obcou Poriadie (ďalej len „obec“), zastúpenej 
starostom obce Mgr. Martinom Pražienkom a Občianskym združením Útulok "NÁDEJ" pre 
opustených a týraných psíkov v Novom Meste nad Váhom (ďalej len „útulok“), zastúpeného 
Oľgou Áčovou, štatutárnou zástupkyňou, pri umiestňovaní a starostlivosti o odchytených 
túlavých psov v útulku poskytovateľa. 

2. Zmluva upravuje činnosti a služby spojené s umiestnením odchytených psov z obce Poriadie, 
ktoré bude útulok vykonávať s ohľadom na jeho kapacitné možnosti a v zmysle vzájomne 
schválenej ceny, spôsobu fakturácie a ich úhrad. 

3. Zmluva sa nevzťahuje na samotný odchyt  a následný prevoz odchytených psov  do útulku. Tieto 
činnosti  zaobstará objednávateľ ním poverenou osobou alebo organizáciou a na svoje vlastné 
náklady. 

 

 

 

 



Čl. III 

Rozsah a obsah zmluvy 

1. Objednávateľ sa zaväzuje že:  

a) na vlastné náklady a v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečí odchyt túlavých 
psov v obci Poriadie;   

b) pred privezením psíka do útulku vopred telefonicky oznámi ošetrovateľke v útulku počet 
odchytených psov, ich  približnú veľkosť a povahu psa  t.j.  či je pes pokojný alebo 
agresívny a či ide o fenku, alebo psíka; 

c) v prípade vážneho, život ohrozujúceho zranenia, zabezpečí pre neho základné ošetrenie 
veterinárom ešte pred prevozom tohto psa do útulku; po príchode do útulku poverená 
osoba predloží krátku správu od veterinára s popisom zranenia, spôsobom ošetrenia 
a určenej medikamentóznej liečby zraneného psa;   

d) nebude požadovať vrátenie finančných prostriedkov už za umiestneného psíka v útulku, ku 
ktorému sa prihlási majiteľ, nakoľko útulok už musel i u takéhoto psíka vykonať 
nevyhnutné veterinárne úkony; prípadnú finančnú náhradu si bude obec  vymáhať od 
majiteľa psíka;  

e) obec uhradí sumu 100,- Eur za každého dovezeného psíka z regiónu obce, na účet útulku; 
(v  sume je zahrnuté: odblšenie, odčervenie, očkovanie proti 5-tim infekčným ochoreniam, 
očkovanie proti besnote, čip, pas a ich registrácia v databáze a tiež kastrácia /sterilizácia/); 

f) za obec poverená osoba (alebo nálezca psíka) potvrdí v útulkovej, príjmovej knihe svojim 
podpisom (prípadne pečiatkou), odovzdanie psíka do útulku; 

g) obec zriadi aspoň jeden karanténny koterec s plochou min. 7 m2 so zateplenou búdou (150 
x 100 x 90 cm), ktoré zodpovedajú Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských 
zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a 
útulky pre zvieratá; 

h) pre okamžité zisťovanie prípadných majiteľov psíkov obec zabezpečí čítačku čipov 
prostredníctvom poverenej osoby. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje že: 
a) poskytnúť prijatým psíkom vstupné veterinárne vyšetrenie, odblšenie, odčervenie, 

očkovanie, čipovanie a registrácia do medzinárodnej databázy, sterilizácia (kastrácia); 
v prípade choroby, zranenia bude psík liečený, alebo operovaný; 

b) zdravý psík bude v útulku držaný minimálne 14 dní po dobu povinnej karantény; po 
uplynutí tejto doby a po povinnom očkovaní, čipovaní, môže byť adoptovaný do novej 
rodiny; 

c) v prípade, že psíka privezie do útulku občan obce, opatrovateľka bude bezodkladne 
telefonicky informovať starostu obce alebo povereného zástupcu obecného úradu, ktorý 
môže dať súhlas k prevzatiu tohto psa; bez tohto súhlasu psík nebude prijatý do útulku. 

3. V prípade, že bude kapacita voľných miest v útulku vyčerpaná, psík zostane v karanténnom 
koterci obce do doby pokiaľ sa neuvoľní miesto v útulku. (Táto čakacia doba je závislá od 
adopcie iného psíka z útulku do rodiny.) 

      
 
 



Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých 2 paré obdrží objednávateľ a 1 paré 
poskytovateľ. 

2. Zmluvu je možné meniť len vo forme písomných dodatkov  podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: 
a) dohodou zmluvných strán k dohodnutému dátumu; 
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa alebo   poskytovateľa;                                                                                                                                                  
c) zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek strana, a to písomne, pričom výpovedná lehota je 1  

mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď druhej strane doručená. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
V Novom Meste nad Váhom, dňa ......................................  
 
 
 
 
 
 
  ....................................................                                           ................................................ 
                Oľga Áčová,                                                             Mgr. Martin Pražienka  
            štatutárny zástupca                                                                                starosta obce 


