Zmluva na poskytnutie služby
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodávateľ:
Obchodné meno:
V zastúpení :
Adresa:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Občianske združenie Dogazyl
Ing.Daniela Sánthová, štatutárny zástupca
Nemesszegská 133/14, Dunajská Streda , 92901
Tatra banka

2926857357/1100 IBAN:SK27 1100 0000 0029 2685 7357, BIC :TATRSKBX
42166004

Objednávateľ:
Obchodné meno:
V zastúpení :
Adresa:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Obec Dolný Štál
Éva Csóka,s tarostka obce štatutárny zástupca
ul. Mteja Korvína 676/2
VUB a.s.
IBAN: SK 42 0200 0000 0000 1902 3122, SWIFT: SUBKSBX (0200)
00305430
2021002104
1.
Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách
v katastrálnom území obce ........ a ich umiestnenie do karanténnej stanice.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou realizuje predmet
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané služby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú
cenu
3. Dodávateľ bude zabezpečovať zmluvné služby s dodržaním platných súvisiacich
Legislatívnych úprav
4. Dodávateľ bude zabezpečovať zmluvné služby s dodržaním platných súvisiacich legislatívnych úprav.
5. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa
s dodávateľom.

2. Lehota plnenia
1.
2.

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2014.
Po uplynutí tejto doby je možné zmluvu predĺžiť písomnou formou.
3. Cena za poskytnuté služby

1.
3.
4.

1.
2.

Zmluvná cena je stanovená nasledovne:
- odchyt psa vrátane uloženia do karantény, zaočkovania a začipovania
46,- Eur / pes
- cestovné náklady vrátane amortizácie vozidla
0,50 Eur / km
Cestovné náklady sa účtujú pri výjazde iba raz, nezáleží na počte odchytených zvierat.
Do ceny za poskytnuté služby sú zarátané všetky sťažené podmienky, všetky pomocné, zabezpečovacie
práce.
4. Platobné podmienky
Fakturačné obdobie je jeden mesiac. Doba splatnosti je 15 dní.
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ povinný túto
faktúru v lehote splatnosti avšak čo najskôr vrátiť dodávateľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade
začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5. Ďalšie podmienky zmluvy
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Lehota na prevzatie nahláseného zvieraťa je päť hodín od nahlásenia. Pracovník OZ odchytáva túlavé
psy od 8.00 hod. do 16.00 hod. Poverený pracovník objednávateľa telefonicky kontaktuje pracovníka
OZ v čase medzi 16.00 a 21.00 hod., iba v prípade že sa jedná o zviera zranené, alebo existuje riziko
uhynutia /ak ide napr. o veľmi malé šteňa/..
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
V prípade preplnenej kapacity útulku dodávateľ má právo odmietnuť prevzatie zvieraťa.
Objednávateľ uverejní zoznam s fotografiami odchytených zvierat na voľne prístupnom mieste /obecná
nástenka, výveska,../ a dva dni za sebou vyhlásený popis zvieraťa v obecnom rozhlase. Zoznam bude
pravidelne aktualizovaný na základe údajov od dodávateľa.
V prípade, že túlavé zviera v katastrálnom území obce odchytí obyvateľ obce a telefonicky kontaktuje
OZ Dog azyl, tento mu dá telefonický kontakt na povereného pracovníka objednávateľa, ktorý prevzatie
zvieraťa do zariadenia schváli a zaznamená.
Ak nahlasovateľ zviera osobne dovezie do karantény, po schválení pracovníkom
objednávateľa, nezarátava sa do služby poplatok za PHM.
6. Majetkové sankcie

1.
2.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže dodávateľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,5% z ceny za každý začatý deň omeškania.
V prípade že dodávateľ nedodrží svoje povinnosti na základe bodu č. 5.1 tejto zmluvy, nebude môcť za
tieto služby fakturovať.
7. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov
1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia dodávateľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka,
nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
- z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa
dojednaných v zmluve.
Dodávateľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody.
2. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí fakturované výkony za obdobie dva
mesiace.
3. Zmluvu je možné vypovedať aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý
strana od zmluvy odstupuje.
8. Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

5.

Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne
Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiace predpisy.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po
vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Dolnom Štále dňa 12.02.2014
.............................................................
Objednávateľ

.............................................................
Dodávateľ
OZ Dog Azyl

