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Zmluva o dielo č. 1/2015  

uzatvorená pod ľa zákona 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Čl. 1 Zmluvné strany 

1. Objednávate ľ: Obec Kysak 

Sídlo: 04481 Kysak 146 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Košice 
Číslo účtu: 0406426001/5600 
IČO: 003324400 
DIČ: 2021244841  
obec nie je platcom DPH 

ďalej len objednávateľ 

2. Zhotovite ľ: MVDr. Katarína Dudríková 

Sídlo: Pekinská 10, 040 13 Košice  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2920843261/1100 
IČO: 42112184 
Doklad o povolení: Osvedčenie o činnosti č. 1700 zo dňa 2.9.2010 

ďalej len zhotoviteľ 

Čl. 1  Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať štandardizovaný postup operácii 
podľa §9 Vyhlášky MP SR č.123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat 
a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, odseky §9: 

(7) Poskytovanie odborných veterinárnych činností a služieb nevyhnutných na zabezpečenie 
hlavných cieľov karanténnej stanice Kysak a pohody odchytených túlavých zvierat . 

(8) Bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu v súlade s 
osobitnými predpismi. 

(9)  Evidenciu o prijatých, usmrtených a odoslaných odchytených túlavých zvieratách  a o 
zvieratách narodených odchyteným túlavým zvieratám po ich prijatí do karanténnej stanice 
Kysak. Táto evidencia, vedená spôsobom vylučujúcim odstraňovanie alebo zmenu údajov 
bez možnosti zistenia, je uchovávaná počas dvoch rokov a zahŕňa: 

a) poradové číslo záznamu, 

b) dátum príjmu a miesto odchytu túlavého zvieraťa,  

c) identifikáciu prijatého odchyteného túlavého zvieraťa, určenie druhu zvieraťa, 
plemennej príslušnosti ak je to možné, opis exteriéru zvieraťa a zistenie 
individuálneho označenia; ak zviera nie je individuálne označené, po príjme sa 
bezodkladne individuálne označí mikročipom okrem spoločenského zvieraťa, o 
ktorom veterinárny lekár rozhodne, že bude usmrtené zo zdravotných dôvodov, 
a v prípade potreby sa individuálne umiestni do  chovného priestoru, ktorý sa 
označí spôsobom vylučujúcim zámenu, a to až do času jeho úhynu, usmrtenia. 

d) potvrdenie o prevzatí spoločenského zvieraťa s jeho identifikáciou, 

e) opis zdravotného stavu a hmotnosť zvieraťa v čase príjmu do karanténnej 
stanice, 

f) vykonanie preventívnych opatrení potrebných na predchádzanie choroby 
prenosnej na iné zviera alebo na človeka a ďalšie vykonané veterinárne úkony, 
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g) výsledky vyšetrení a testov potrebných na vylúčenie choroby prenosnej na iné 
zviera alebo na človeka,  

h) dátum úhynu, usmrtenia alebo dátum odoslania zvieraťa po vylúčení možnosti 
prenosu choroby prenosnej  na iné zviera alebo na človeka,  

i) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára potvrdené zistenie 
individuálneho označenia zvieraťa a vykonanie úkonu uvedeného v písmenách 
e) až h). 

(10) Vyhľadanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa. Vlastník odchyteného túlavého 
zvieraťa môže nahliadať do evidencie, ktorá sa týka jeho zvieraťa. 

(11) osoby zodpovedné za zvieratá na každej pozícii a opatrenia, ktoré je potrebné prijať pri 
predpokladaných i neočakávaných situáciách vrátane dôležitých telefónnych kontaktov:   

a) osoba zodpovednej za vyhľadávanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa 
podľa mikročipu alebo tetovania: MVDr. Katarína Dudríková,  0908 494 504 

b) osoba poverená starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá: Milan Tolaci , 
055/6991565 

c) osoba poverená napájaním a kŕmením: Milan Tolaci, 055/6991565  
d) veterinárny lekár, s ktorým karanténna stanica spolupracuje: MVDr. Katarína 

Dudríková, 0908 494 504  

2. Následne odchytené zvieratá zhotoviteľ umiestni v priestoroch Psej karantény obce Kysak   

3. Po uplynutí karanténnej doby má obec právo zviera adoptovať novému  majiteľovi s tým, že 
ešte 60 dní zostáva majetkom obce. Do 60 dní  od dátumu odchytu sa môže k zvieraťu 
prihlásiť pôvodný majiteľ, ktorý sa musí preukázať platným očkovacím preukazom alebo 
preukazom pôvodu psa. Zhotoviteľ v tomto  prípade zviera vráti pôvodnému majiteľovi. Ak 
zviera nebolo očkované proti besnote a ďalším chorobám, majiteľ znáša všetky náklady 
spojené s očkovaním a čipovaním  zvieraťa. Ak zviera nebolo zaočkované a pôvodný majiteľ 
sa prihlási, zhotoviteľ odovzdá zviera pôvodnému majiteľovi až po uplynutí karanténnej doby, 
počas ktorej bude zviera testované na besnotu. Všetky náklady spojené s veterinárnym 
vyšetrením znáša pôvodný majiteľ zvieraťa.  

4. Ak sa prihlási pôvodný majiteľ zvieraťa, jeho kontaktné údaje budú nahlásené Obci Kysak, 
Kysak 146, Ing. Ľubomírovi Krajňákovi, na č. tel.: 0905837036, e-mail: starosta@kysak.sk 

Čl. 2  Cena za vykonanie diela 

1. Za odchyt a dočasnú opateru jedného zvieraťa objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi jednotnú 
paušálnu sumu vo výške 25 € (slovom: dvadsaťpäť eur). V tejto sume je paušálne zahrnutá 
preprava, cestovné, náklady na odchyt, veterinárna starostlivosť: očkovanie, odčervenie, 
identifikácia zvieraťa čipovaním, strava počas dočasnej opatery, prípadne kastrácia, alebo 
nutná eutanázia v prípade chorých, vážne zranených a prestarnutých zvierat, v každom 
prípade však až po konzultácii a na odporúčanie zmluvného veterinárneho lekára a len v 
prípadoch, ak by ďalšie prežívanie zvieraťa  bolo spojené s bolesťou nadmerným utrpením. 
Zdravé zviera bude eutanázované len  v prípadoch nadmernej nezvládnuteľnej agresivity, 
ktorá vážne ohrozuje ľudí a iné  zvieratá. V týchto prípadoch a v súlade s veterinárnym 
zákonom eutanáziu vykoná  zmluvný veterinárny lekár. Kadáver bude následne odovzdaný 
zmluvnej kafilérie.  

2. Náklady presahujúce sumu 25 €, súvisiace s dočasnou opaterou, veterinárnym vyšetrením a 
prípadným ošetrením zvieraťa znáša objednávateľ . 

Čl. 3  Platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za odchyt a následné umiestnenie 
zvieraťa podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 7 kalendárnych dní od dňa prijatia 
vystavenej faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. V prípade omeškania 
objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
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Čl. 4  Platnos ť zmluvy ( čas plnenia) 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle obce: 
www.kysak.sk 

2. Výpovedná doba tejto zmluvy sú 3 mesiace, výpovedná lehota plynie od 1. dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po písomnom vypovedaní tejto zmluvy.  

3. Právo vypovedať zmluvu podľa čl. 4., bod 2. majú obidve zmluvné strany.  

Čl. 5 Iné podmienky  

1. Objednávateľ zabezpečí v čase odchytu zodpovedného pracovníka, ktorý sa zúčastní na 
konkrétnom odchyte. Pri prevzatí túlavého zvieraťa zhotoviteľ vypíše súpis odchytených 
zvierat, ktorý svojím podpisom potvrdia obidve zmluvné strany. 

2. Objednávateľ súhlasí so zverejnením fotografií odchytených zvierat v dostupných médiách, 
ako aj na internetovej stránke zhotoviteľa. 
 
 

 
 


