Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
I.

1.

Účastníci zmluvy

Objednávateľ: OBEC PODHÁJSKA
Sídlo:

Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska

V zastúpení:

Mgr. Roman Ivan, starosta obce

IČO:

00309192

DIČ:

2021059425

Číslo účtu:

SK33 0200 0000 0001 7572 7172

2. Dodávateľ: MVDr. Ivan Inštitoris
Sídlo:

Remeselnícka 195/2, 949 01 Nitra

IČO:

40495108

DIČ:

1038519229

Číslo účtu:

SK55 1100 0000 0026 2619 6526

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní služieb veterinárnej asanácie (odchyt túlavých zvierat na území obce Podhájska) za
podmienok stanovených v tejto zmluve.

III.

Práva a povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje riadne poskytovať dodávateľovi služby veterinárnej asanácie, ktoré
zahŕňajú služby spojené s odchytom túlavých a zabehnutých zvierat, ich karantenizáciou,
vyšetrením a ošetrením.
2. Dodávateľ sa najmä zaväzuje:
-

vykonávať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat s preventívnym opatrením a podľa
potreby objednávateľa,

-

umiestniť odchytené a túlavé zvieratá do karanténnej stanice,

-

zabezpečiť zvieratám potrebné
veterinárne opatrenia potrebné
na vylúčenie
a predchádzanie choroby prenosnej na iné zvieratá alebo na človeka a ďalšie veterinárne
úkony,

-

jednať so zákazníkmi, riešiť konflikty s majiteľmi odchytených zvierat. .

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať na verejných priestranstvách obce odchyt túlavých alebo
zabehnutých zvierat na základe oznámenia objednávateľa.
4. Dodávateľ je povinný pri realizácii služieb veterinárnej asanácie postupovať s odbornou
starostlivosťou a dodržiavať platné právne predpisy v oblasti veterinárnej starostlivosti.
5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť alebo vykonať usmrtenie túlavého alebo zabehnutého
zvieraťa len z primeraných dôvodov uvedených v zákone č. 39/2007 Z. z. Zákon
o veterinárnej starostlivosti.

IV.

Zadávanie objednávky

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy na základe oznámenia,
ktoré môže byť vykonané telefonicky na telefónnom čísle 0905 645 178, 0911 645 178,
pričom dodávateľ sa zaväzuje realizovať odchyt v najbližšom možnom termín po dohode
s objednávateľom. Umiestnenie do karanténnej stanice – útulku je možné len v prípade
voľnej kapacity.

V.

Zmluvná cena, platné podmienky a fakturácia

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov na cene 400,00 Eur za jeden vykonaný odchyt túlavého alebo zabehnutého
zvieraťa + cestovné 0,50 Eur/km.
2. Fakturáciu vykoná
zvieraťa.

dodávateľ vždy

po vykonaní odchytu túlavého alebo

zabehnutého

3. Platbu za vykonaný odchyt túlavého alebo zabehnutého zvieraťa zrealizuje objednávateľ
výhradne formou prevodu na bankový účet dodávateľa IBAN: SK55 1100 0000 0026 2619
6526 do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
4. Uzavretie zmluvy - jednorazový poplatok vo výške 60,00 Eur.

VI.

Vznik, trvanie a ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Zmluva zaniká:
-

uplynutím doby,

-

písomnou dohodou zmluvných strán

-

zánikom dodávateľa alebo zánikom oprávnenia dodávateľa vykonávať činnosť, ktorá tvorí
predmet tejto zmluvy.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť len vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti
jej forme žiadne námietky.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každý účastník
zmluvy.

V Podhájskej, dňa 14.06.2022

.....................................
Mgr. Roman Ivan
starosta obce

v Nitre, dňa .........................

...........................................
MVDr. Ivan Inštitoris
veterinárny lekár

