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ZMLUVA NA POSKYTNITIE SLUŽBY 

Č. 075/14/07 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená podľa §536 a následne Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

 

Dodávateľ:   Sloboda zvierat 

                      so sídlom: Mlynské Nivy 37, 821 09 Bratislava 

                      Zastúpený: Ing. Pavla Dugovičová, predseda 

                                                Darina Marošová, podpredseda 

                      Bankové spojenie: Poštová banka 

                      Číslo účtu: 2023636/6500 

                      IČO: 319 48 201 

                      DIČ: 2020780575 

 

 

Objednávateľ:  Mesto Senec 

    so sídlom: Mierové námestie č. 8, 903  01 Senec 

     zastúpeným: Ing. Karol Kvál - primátor 

     bankové spojenie: 5600   

    Číslo účtu: 660 282 7002 

    IČO: 00 30 50 65  

    DIČ: 20 20 66 22 37 

 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je umiestnenie  opustených a túlavých zvierat odchytených na 

verejných priestranstvách v katastrálnom  území  mesta  Senec službukonajúcim  

príslušníkom  mestskej  polície  Senec  do karanténnej stanice Slobody zvierat v súlade 

so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.  

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu: 

a) odvoz zvierat 

b) pobyt v karanténe  

c) začipovanie  zvieraťa                                   

d) základné očkovanie  

e) očkovanie proti besnote 

 

3. Poskytovanie služieb uvedených v odseku 2 tohto článku sa uskutoční na základe 

mailovej  alebo  telefonickej  objednávky   pracovníkov   Mestskej  polície  Senec  na  

tel. č.: 0903/727015, email - slobodazvierat@gmail.com. 

 

4. Lehota na poskytnutie služieb je do 24 hodín od nahlásenia. 
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II. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej 

uverejnenia na  webovej stránke objednávateľa. 

 

2. Obidve zmluvné strany  môžu zmluvu vypovedať na základe písomnej výpovede. 

Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

3. Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán. 

 

 

III. 

CENA ZA VYKONANIE DIELA 

 

1. Cena za  umiestnenie zvieraťa do karantény sa stanovuje dohodou medzi zmluvnými 

stranami a to:       

a) Výjazd potrebný pre odvoz  /do 50 km/   20,00 Eur 

za každý km na viac + 50 centov, táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od 

počtu odchytených zvierat 

b)  pobyt v karanténe za 1 zviera            20,00 Eur 

c)  čip za 1 zviera  (podľa potreby)                6,00 Eur 

d) základné očkovanie za 1 zviera (podľa potreby)   8,50 Eur 

e) očkovanie besnota za 1 zviera (podľa potreby)       1,50 Eur 

       Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

2. Cena za poskytnuté služby bude uhrádzaná na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 

Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

3. Fakturácie a úhrady za poskytnuté služby budú prebiehať za každý výjazd samostatne na 

základe podkladu schváleného  Mestskou políciou Senec. 

 

 

VII. 

ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

 

1. Zmluvné  strany  sú  povinné  bezodkladne  telefonicky a následne  písomne sa 

informovať  o  všetkých okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie 

účelu tejto zmluvy. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s ustanovením čl. II. ods. 1 tejto zmluvy resp. nasledujúci deň po jej zverejnení, 

podľa toho, ktorá udalosť nastane neskôr. 
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3. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán a to formou písomného dodatku. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa 

Obchodného zákonníka. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve  

vyhotovenia  a  poskytovateľ  dve  vyhotovenia.   

 

6. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  sa oboznámili s predmetom  zmluvy, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

V Senci, dňa 26.8.2014                        V Bratislave, dňa 28.8.2014 

 

 

 

 

 

 „podpísané“      „podpísané“ 

...................................................................                  ............................................................... 

Objednávateľ                                                               Dodávateľ 

 

 

 

 

 

 

                 

 


