
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 
Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka 

 
 
 
Dodávatelia:   OZ Veselá Labka 
   Pribetská 818/5, 947 03 Hurbanovo-Bohatá 
   IČO: 42426901 

DIČ: 2120243499 
Schvaľovaciečíslo: OSOTZ-KN-24  

 
MVDr. OstružlíkMarián 
Hroznová 2604/13, Hurbanovo-Bohatá 
Bankovéspojenie: VÚB banka 
IBAN: SK85  0200  0000  0017  9456  8451 
IČO: 42206154 
DIČ: 1084226946 

 
Objednávateľ: ZastúpenýstarostomobceTrávnica, Ing. Emil Ivan 
   ObecTrávnica 
   Hlavná 37/65, 941 46, Trávnica    

Bankové spojenie: VUB banka a.s. 
   IBAN: SK14 0200 0000 0001 7222 7172 

IČO: 00309320 
DIČ:2021059469 

 
I. PREDMETZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je odchyt opustených a túlavých psov na verejných 
priestranstvách v katastrálnom územíTrávnica  obce Trávnica, veterinárne ošetrenie a 
ich umiestnenie do karanténnej stanice OZ Veselálabka v Hurbanove. 

2. Prevzatie zvieraťa musí MVDr. Mariánovi Ostružlíkovi potvrdiť službukonajúci 
príslušník obecnej polície, prípadne iný zodpovedný pracovník obecného úradu, ktorý 
bude nápomocný pri preberanízvieraťa. 

 
II. CENA AFAKTURÁCIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jednotlivé veterinárne úkony bude fakturovaná 
podľa prílohy k zmluve – Cenník za veterinárne úkony za odchytené zvieratá.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ MVDr. Ostružlík Marián bude fakturovať 
objednávateľovi za vykonané práce v danom mesiaci naraz po uplynutí príslušného 
mesiaca. Doba splatnosti faktúr je 15 dní. 

 
III. SANKCIE 

1. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený fakturovať 
úrok z omeškania najviac vo výške ustanovenej v § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 
21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodnéhozákonníka. 

 
IV. ĎAĽŠIE PODMIENKYZMLUVY 

1. Lehota na prevzatie zvieraťa je podľa telefonickéhodohovoru. 
2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých 

okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejtozmluvy. 



3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnýmistranami. 
4. Vzhľadom na vzdialenosť obce od sídla MVDr. Mariána Ostružlíka je nutné zviera 

pred príchodom fixovať na jednommieste. 
5. V prípade preplnenej kapacity karanténnej stanice, má tento právo odmietnuť prevzatie 

zvieraťa. 

V. DOBA TRVANIAZMLUVY 
1. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

objednávateľa a uzatvára sa na dobu 2 roky od podpísania zmluvy. 

 
VI. UKONČENIEZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné: 
1. Vzájomnou dohodou zmluvnýchstrán. 
2. Na základe výpovede zostrany: 

A) Dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí fakturované výkony na obdobie dlhšie ako 
dva mesiace, 

B) Objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce tejtozmluvy. 
3. Odstúpenie odzmluvy: 

A) Ak na dodávateľa bude vyhlásenýkonkurz, 
B) Dodávateľ stratí právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej 

umiestňovať zvieratá. 

 
VII. ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvnýchstrán. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle ObceTrávnica. 
3. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých obdrží po jednom vyhotovení 

dodávateľ a dve vyhotoveniaobjednávateľ. 
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že s ním 

súhlasia, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, 
určite a vážne a že nebola uzavretá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojim podpisom. 

 
 
           14.05.2021      01.05.2021 

V Trávnici  dňa............................ V Hurbanove dňa............................ 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEDNÁVATEĽ DODÁVATELIA 
 
 
 
 
 
 
 



Cenník pre imobilizáciu,  odchyt a umiestnenie zvierat 
(platný od 01.01.2020) 

 
 Cestovné náklady:   Hurbanovo        5 eur 
  Hurbanovo okolie, Imeľ, Nesvady, Pribeta, Sv. Peter 10 eur 
   Dlhšie trasy       0,50 eur/km 
Odchyt pomococou odchytovej tyče:       5 eur 
Odchyt pomocou odchytovej klietky:      20 eur 
Odchyt pomocou sedačného gélu:       2 eur/ml 
Odchyt pomocou imobilizačnej fúkačky:       10 eur+anest 
 Anestéza:  do 10 kg        10 eur 
   od 11 kg do 20 kg      15 eur 
   od 21 kg do 30 kg      20 eur 
   od 31 kg do 40 kg      25 eur 
   od 41 kg do 50 kg      30 eur 
Vakcinácia:           10 eur 
Mikročip:           10 eur 
Karanténa zvieraťa na 3 týždne:        30 eur 
Strata času:           30 eur/hod. 
    
  
 


