Zmluva
o zabezpečení prevádzky karanténnej stanice pre psov a odchyt túlavých psov na
území mesta Vranov nad Topľou
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany
1.1. Mesto/objednávateľ:

Obchodné meno:

Mesto Vranov nad Topľou

Sídlo:

Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Ragan, primátor mesta

IČO:

332 933

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka Vranov nad Topľou

Číslo účtu:

1.2. Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

Pomoc psom Vranov nad Topľou

Sídlo:

Budovateľská 1707/56, 093 01 Vranov nad Topľou

Štatutárny orgán:

Ladislav Kužma - predseda

IČO:

51441284

Bankové spojenie:

Fio banka

Číslo účtu:

SK
Čl. II.
Predmet zmluvy

1. V súlade s § 22 ods. 7 zák. č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej
starostlivosti štát a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a
karantén pre zvieratá.
2. Mesto na zabezpečenie odchytu túlavých psov na území mesta Vranov nad Topľou a na ich
umiestnenie v karanténnej stanici zriadilo karanténnu stanicu na Toplianskej ulici na
parcele č. 1067/1.
3. Mesto sa zaväzuje prispievať na jej prevádzku prevádzkovateľovi odplatu dohodnutú v tejto
zmluve.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje karanténnu stanicu prevádzkovať v súlade s právnymi
predpismi a vykonávať ďalšie činnosti v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Čl. III.
Čas plnenia

1. Termín poskytnutia služby:
Termín začatia:

4/2018

Termín ukončenia:

3/2019

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
a/ zabezpečiť odchyt voľne sa túlajúcich psov na území mesta, veterinárnu starostlivosť

a

zber uhynutých zvierat v meste v súlade s platnými predpismi prostredníctvom zmluvného
veterinára /viď. príloha č.2/,
b/ poskytovať zdravým a liečeným psom potrebnú dennú starostlivosť pozostávajúcu z :
−

denného čistenia klietok a celého areálu karanténnej stanice

−

zabezpečenia stravy a vody v zmysle platných právnych predpisov

−

zabezpečenia denného výbehu mimo areálu karanténnej stanice

c/ viesť evidenciu všetkých dostupných údajov o odchytených psoch
d/ po uplynutí karanténnej lehoty hľadať nové umiestnenie odchytených psov, pokiaľ sa
nepodarí v súčinnosti s Mestskou políciou a veterinármi nájsť pôvodného majiteľa.
e/ zabezpečiť zoznam odchytených psov na internetovej stránke mesta. Zoznam má
obsahovať fotografiu psa, plemeno, miesto, dátum, čas odchytu psa a odhadovaný vek.
Tento zoznam je potrebné priebežne aktualizovať - 1x týždenne.
f/ dodržiavať prevádzkový poriadok v karanténnej stanici, Ul. Toplianska, Vranov n.T.
2. Mesto sa zaväzuje:
a/ poskytovať prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečení prevádzky karanténnej stanice
b/ poskytovať prevádzkovateľovi súčinnosť pri odchyte psov a zabezpečení veterinárnej
starostlivosti.
c/ zaplatiť prevádzkovateľovi za prevádzku karanténnej stanice dohodnutú odplatu.

Čl. V.
Cena

1. Cena za poskytnutie služby v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 3 zák. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna.
2. Cena je stanovené na základe cenovej ponuky.
3. Cena za poskytnutie služby je:

Celková cena za poskytnutie služby je 7 176 €
Slovom sedemtisícstosedemdesiatšesť eur
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Čl. VI.
Platobné podmienky

1. Prevádzkovateľ bude fakturovať cenu za poskytnutie služby v čl. V. ods. 3 mesačnými
faktúrami v sume 598 €. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
2. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.
3. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
- označenie oprávnenej osoby. adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy -číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- odvolanie sa na článok tejto zmluvy. ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu,
- označenie predmetu zmluvy,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
4. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti
faktúry.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je
možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2019.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta.
3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne vypovedať a to aj bez udania dôvodu.
4. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu prevedú zmluvné strany vzájomné finančné
vysporiadanie v súlade s dojednaniami dohodnutými v tejto zmluve.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je prevádzkový poriadok v karanténnej stanici, ktorý
tvorí prílohu č.1
7. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné urobiť len po vzájomnej dohode formou písomných
dodatkov k tejto zmluve.
8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
9. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá
v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.04.2018:

Vo Vranove nad Topľou dňa, 13.04.2018:

….........................................................

…..............................................................

Prevádzkovateľ:

objednávateľ:

Pomoc psom Vranov nad Topľou
v zastúpení Ladislavom Kužmom - predsedom

Mesto Vranov nad Topľou
v zastúpení Ing. Ján Ragan, primátor mesta

Príloha č. 1 k Zmluve o prevádzke karanténnej stanice

Prevádzkový poriadok
v karanténnej stanici, ul. Toplianska, Vranov nad Topľou
Odchyt psov:

1.

Prevádzkovateľ pri hlásení o pohybe túlavého psa kontaktuje zmluvného veterinára
kvôli prehliadke odchyteného psa.

2.

V prípade, že ide o psa s identifikačnou známkou, mestská polícia na základe zoznamu
majiteľov psov informuje majiteľa o odchyte psa a dohodne sa o jeho vydaní majiteľovi.

3.

V prípade, ak sa nepodarí chovateľa zistiť, zmluvný veterinár uskutoční nasledovné
úkony:
- uskutoční bežné vyšetrenie zdravotného stavu odchyteného psa,
- v prípade zraneného psa poskytne ošetrenie, lieky a stanoví ďalší postup liečenia,
- v prípade ťažko zraneného psa rozhodne o jeho utratení a zabezpečí likvidáciu tela
utrateného psa,

Príjem psov:

4. Po vykonaní uvedených úkonov oznámi veterinár prevádzkovateľovi odovzdanie ošetreného
psa do karanténnej stanice.
5. Prevádzkovateľ je povinný ošetreného psa prevziať s príslušným veterinárnym preukazom.
6. Prevádzkovateľ karanténnej stanice môže prevziať odchyteného psa len od zmluvného
veterinára, po zistení jeho zdravotného stavu. V žiadnom prípade neprevezme odchyteného
priamo od mestskej polície bez veterinárneho vyšetrenia, aby sa zamedzilo ohrozeniu
zdravia psov umiestnených už v karanténnej stanici.

Prevádzka karanténnej stanice:

7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prijatých psoch, zdravotnom stave, a v prípade
umiestnenia k novému majiteľovi zaevidovať jeho údaje.
8. Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať zdravotný stav psov umiestnených v karanténnej
stanici a po zistení akéhokoľvek zdravotného problému bezodkladne o tom informovať
zmluvného veterinára. Zmluvný veterinár v prípade akútneho zdravotného problému musí
byť prevádzkovateľovi k dispozícii. V prípade jeho neprítomnosti, ak dôjde o akútny
zdravotný problém, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo privolať iného veterinárneho

lekára, pričom úhradu za takýto úkon vykoná zmluvný veterinár.
9. Zmluvný veterinár bude vykonávať sterilizáciu po dohode s prevádzkovateľom.
10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať denne upratovanie klietok, priestory výbehu,
dostatok vody a stravy. Okrem uvedeného je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať denne
dostatok pohybu všetkým psom umiestnených v karanténnej stanici.
11. Prevádzkovateľ je povinný vo vlastnej réžii zabezpečovať dostatok čistiaceho náradia a
dezinfekčných prípravkov na pravidelnú dezinfekciu klietok. /1x mesačne/.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť si auto na dovoz krmiva a ostatných prostriedkov
napr. pilín na prevádzkovanie a hygienu karanténnej stanice.
13. Prevádzkovateľ v spolupráci s mestom musí zabezpečiť pravidelný vývoz exkrementov.
14. Prevádzkovateľ musí vo vlastnej réžii zabezpečovať obnovu technického stavu klietok
pravidelnými nátermi a výmenu podláh pri silnom znečistení.

Ostatné ustanovenia:

1. Prevádzkový poriadok je súčasťou uzavretej zmluvy o prevádzke karanténnej stanice
uzavretej medzi mestom Vranov nad Topľou a prevádzkovateľom.
Prevádzková doba je denne od 9:00 do 19:00 hod.
2. S prevádzkovým poriadkom budú oboznámené všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú odchytu,
príjmu a prevádzky karanténnej stanice:
- mesto Vranov nad Topľou /príslušné oddelenie/
- mestská polícia
- zmluvný veterinár
- prevádzkovateľ

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Príloha č. 2 k Zmluve o prevádzke karanténnej stanice

Základný rámec úloh veterinára pri prevádzke karanténnej stanice

a) odchytávať na území mesta voľne sa túlajúce psi a umiestňovať ich v karanténnej stanici,
b) zabezpečiť likvidáciu tiel uhynutých zvierat nájdených na území mesta,
c) zabezpečiť potrebné veterinárne ošetrenie živých i uhynutých zvierat,
d) liečiť nemocné a poranené zvieratá podľa povahy a ich nemoci, alebo utrácať a
zabezpečovať likvidáciu ich tiel,
e) poskytovať zdravým a liečeným zvieratám potrebnú starostlivosť a to umiestnením v
karanténne, poskytnutím liečiv v zmysle platných právnych predpisov.

