Rámcová zmluva o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších
právnych predpisov
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Štôla
059 37 Štôla 29
00691836
Martin Hajko – starosta obce
Tatra Banka
SK60 1100 0000 0029 2286 3952

(ďalej len ako "objednávateľ")
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DPH:
Zapísaná:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Cesta za domovom
Sadová 726/17, 058 01 Poprad
42 383 951
21 2007 1459
Lenka Zolnierčiková - predseda združenia
Slovenská sporiteľňa
SK05 0900 0000 0050 6393 0988

(ďalej len ako "poskytovateľ")
1. Predmet zmluvy
1.1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomnej spolupráce a spoločného postupu pri odchyte
túlavých domácich zvierat v katastrálnom území obce objednávateľa a následne im
zabezpečiť adekvátnu veterinárnu starostlivosť s umiestnením do vyhradených priestorov
poskytovateľa.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že po telefonickej výzve oprávnenou osobou bližšie určenou v
bode 2.6. tejto zmluvy, zabezpečí na svoje nebezpečenstvo a náklady odchyt nahlásených
túlavých domácich zvierat.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nahláseným odchyteným túlavým zvieratám zabezpečí na svoje
náklady veterinárnu starostlivosť v potrebnom rozsahu, pričom veterinárna starostlivosť
zahŕňa aj začipovanie odchyteného zvieraťa.
Poskytovateľ sa zaväzuje viesť evidenciu nahlásených a odchytených túlavých zvierat.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi za odchyt túlavých domácich zvierat zaplatiť
cenu v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zabezpečiť nevyhnutnú potrebnú súčinnosť pri
odchyte túlavých domácich zvierat prostredníctvom na to povereného pracovníka v prípade,
že poskytovateľ nie svojim zavinením nemôže naplniť predmet tejto zmluvy a to napríklad
sprístupnenie zabezpečeného obecného pozemku a pod.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

3.1.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi nahlasovať túlavé domáce zvieratá
prostredníctvom poverenej osoby, ktorou je Martin Hajko .
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu v zmysle vystavenej faktúry poskytovateľom.
Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru raz za 3 kalendárne
mesiace na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, v prípade, že poskytovateľ nevykoná
žiadne úkony súvisiace s predmetom tejto zmluvy, vystaví a doručí faktúru objednávateľovi
raz za 6 kalendárnych mesiacov.
Poskytovateľ sa zaväzuje ku faktúre pripojiť aj evidenciu odchytených zvierat.
3. Cena
Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na 38 EUR za
odchyteného psa/fenu a 20 EUR za odchyteného kocúra/mačku. Cena je konečná a
nemenná.
4. Trvanie zmluvy

4.1.
4.2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Výpovedná doba tejto zmluvy je v trvaní: 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne
doručená druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Riešenie sporov

5.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory alebo otázky týkajúce sa alebo súvisiace s
touto zmluvou, budú riešiť vzájomným rokovaním v dobrej viere a s cieľom dosiahnuť
dohodu, ktorá bude čo najviac vyhovovať účelu a zmyslu tejto zmluvy.
6. Záverečné ustanovenia

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy, alebo časti ustanovenia, sú neplatné
alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo
neúčinnosť ďalších ustanovení tejto zmluvy, alebo zostávajúcej časti dotknutého
ustanovenia, alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obidve zmluvné strany zaväzujú
bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie novým a to tak, že bude zachovaný
účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy s dotknutým ustanovením.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Táto zmluva môže byť zmenená len písomnou formou, s uvedením, že ide o dodatok k tejto
zmluve. Dodatky musia byť riadne očíslované, ich platnosť a účinnosť nastáva dňom
podpisu zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce a dodávky uskutočnené pred podpisom tejto
zmluvy, vzťahujúce sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, sa vzťahujú všetky práva a
povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z tejto zmluvy.

V Štôle dňa 9.2.2017
Objednávateľ:

Poskytovateľ:

