
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 
uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

 

Čl. 1 
Zmluvné strany  

 
Objednávateľ :  Obec Dravce 
V zastúpení :    Bc. Peter Faltin- starosta obce 
Bankové spojenie:  SK55 5600 0000 0034 0109 7003 
Číslo účtu :    3401097003/5600  
IČO :     00329045 
DIČ :    SK2020717633 
Telefonické spojenie :  0907304280 
E-mail :    
 
Poskytovateľ služby : RAMAR Export  s.r.o.  
                                               Spišská Stará Ves   
                                               1. Mája 476 
                                               061 01 
V zastúpení :    Rastislav Marhefka - konateľ 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu :    SK 48 0900 0000 0050 5843 0217   
IČO :     47792957 
DIČ :    2024103433 
Telefonické spojenie :  0903 394 089 
E-mail :   ramarexport@gmail.com 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a spočíva v 
odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách 
objednávateľa a ich umiestnenie do Karanténnej stanice  Stará Ľubovňa a následnej 
starostlivosti o tieto zvieratá. 

 
Čl. 3 

Zmluvné podmienky 
 

Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu : 



1. Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat pohybujúcich sa na verejných 
priestranstvách obce. 

2. Odber zabehnutých, opustených a túlavých zvierat z priestorov Mestskej polície (ak túto 
obec, resp. mesto má). 

3. Zabezpečiť odchyteným a túlavým zvieratám základné veterinárne ošetrenie 
(vakcinácia, čipovanie) a umiestnenie v oprávnenom zariadení v súlade 
s ustanoveniami Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. 

4. Vedenie evidencie odchytených zvierat s kompletnými údajmi – dátum odchytu, rasa, 
miesto nájdenia). 

5. Odchyt a odber sa uskutoční na základe objednávky (tel., e-mailom) pracovníkov 
obecného/mestského úradu a táto slúži ako podklad pre vystavenie faktúry v minimálnej 
výške nákladov na PHM ( a to aj v prípade, že odchyt je kvôli objednávateľovi 
nevykonateľný alebo neboli dodržané vopred dohodnuté podmienky odchytu a kvôli 
tomu sa odchyt nedal zrealizovať). 
 
 

Čl. 4 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

Čl. 5 
Fakturácia a platobné podmienky 

 
 

1.  Financovanie predmetných služieb bude zabezpečované z rozpočtu objednávateľa. 
2.  Fakturácia sa uskutoční po riadnom poskytnutí služby priamo na mieste – na obecnom   

           úrade, alebo sa pošle poštou do 30 dní od vykonania odchytu. 
3. V prípade, že odchyt je zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa neuskutočniteľný, 

objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi len výšku PHM za reálne odjazdené 
kilometre tam a späť vo výške 0,30 € za kilometer. 

4. Cena za odchyt 1 zvieraťa je 42,- € bez DPH. V prípade, že je zviera riadne zaočkované, 
čo sa preukáže platným očkovacím preukazom s očkovaním nie starším ako 11 
mesiacov a riadne začipované, je táto suma 20 € bez DPH. 

5. V prípade odchytu matky so šteňatami sa platí aj za šteňatá od odhadovaného veku 4 
týždňov, t.j. vek, v ktorom už potrebujú prikrmovať, ale ešte sú viazané aj na materské 
mlieko. Takéto šteňatá sa čím skôr odstavia a zaočkujú. 

6. Lehota splatnosti faktúr po  doručení objednávateľovi je 14 dní.   
7. Pri podpísaní zmluvy je paušálny poplatok za zmluvu 100,- € bez DPH ročne, ktorý 

bude faktúrovaný do 30 dní od podpisu zmluvy. 
 

Čl. 6 



Ukončenie zmluvy 
 

1. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. 
2. Objednávateľ môže zmluvu vypovedať v prípade opakovaných zistení  nekvalitne 

vykonaných prác po písomnom upozornení poskytovateľa služby. 
3. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
 

 Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

2. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vypracované formou písomného 
dodatku.  

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  pričom každá zmluvná strana dostane 
po jednom rovnopise. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a nebola uzavretá 
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

V   Dravciach, dňa 25.10.2022 

 

Za RAMAR Export s.r.o.:    Za Obec: 

 

___________________________  __________________________________ 


