
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
(ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

medzi 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ v 1. rade: Obec Spišský Hrušov 

Sídlo:    Spišský Hrušov č. 216, 053 63 
Štatutárny orgán:  JUDr. Adriana Tkáčova, starostka obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0091 2002 
IČO: 00329606 
DIČ: 2020717864 
 
Objednávateľ v 2. rade: Obec Jamník 

Sídlo:    Jamník č. 101, 053 22 
Štatutárny orgán:  Ing. František Pavol, starosta obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:    SK90 5600 0000 0034 0190 7002 
IČO:    00329215  
DIČ: 2020717721 

(ďalej len „objednávateľ“ ) 
 

a 
 

Poskytovateľ:    Občianske združenie Útulok šťastný psík 
Sídlo    Matejovce nad Hornádom 147, 053 21 
Štatutárny orgán:  Silvia Valkošáková  
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK47 0900 0000 0005 2446 1182, 
IČO:    42 110 173  

(ďalej len „poskytovateľ“)   
(spoločne ďalej aj „zmluvné strany“) 

 
Článok II 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení odchytu 
túlavých psov na území obce Spišský Hrušov a Jamník, pri zabezpečení ich umiestnenia 
a starostlivosti v špeciálnom zariadení poskytovateľa - Útulok šťastný psík (ďalej len „útulok“) za 
dodržania ustanovení zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a zákona 282/2002 Z.z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávateľa v 1. a 2. rade, po vzájomnej 

dohode, najneskôr do 24 hodín a v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečí 
odchytenie túlavého zvieraťa. Počet prijatých zvierat je viazaný na kapacitné miesto 



objednávateľa. V prípade jednej voliéry je možný každý ďalší príjem až po uplynutí 21 dňovej 
karantény.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že po odchyte zviera umiestni vo svojom zariadení na dobu 
neurčitú, resp. do doby prevzatia pôvodným majiteľom alebo osvojiteľom. V prípade, ak sa 
pôvodný majiteľ odchyteného zvieraťa do 3 mesiacov odo dňa odchytu zvieraťa neprihlási 
objednávateľovi alebo poskytovateľovi a dôveryhodne nepreukáže vlastníctvo zvieraťa, po 
uplynutí tejto lehoty sa objednávateľ (obec) stáva vlastníkom odchyteného zvieraťa. 
Objednávateľ (obec) podpisom tejto zmluvy dáva súhlas poskytovateľovi na prevod 
vlastníctva umiestneného zvieraťa. Prevodom vlastníctva obci nevznikajú žiadne ďalšie 
povinnosti ani náklady na umiestnenie odchyteného zvieraťa. 

3. Objednávatelia sa zaväzujú poskytnúť poskytovateľovi jednorazový príspevok na 
zabezpečenie materiálno – technických požiadaviek na umiestnenie zvieraťa v útulku 
poskytovateľa. Predpokladané náklady na zabezpečenie voliéry s búdou sú spolu 1 334,00 eur 
(slovom: tisíctristotridsaťštyri eur).  

4. Objednávateľ v 1. a 2. rade sa zaväzuje, že bezprostredne po podpise tejto zmluvy, najneskôr 
do pätnástich dní poukáže na účet poskytovateľa svoju pomernú časť príspevku vo výške 
667,00 eur. Poskytovateľ prehlasuje, že voliéra zakúpená z tohto príspevku bude slúžiť 
výhradne pre zvieratá odchytené na základe žiadosti objednávateľa v 1. a 2. rade. 
Objednávatelia dávajú poskytovateľovi plnú moc na kúpu voliéry s búdou pre psa. 
Poskytovateľ bezprostredne po reálnom zakúpení voliéry s búdou vyhotoví objednávateľovi 
v 1. a  2. rade skutočný rozpis nákladov.  

5. Objednávatelia berú na vedomie, že koterec bude zakúpený cez internetový obchod (napr. 
Hobbytec rozmer 2x3 m s podlahou. Búda bude zakúpená napr. cez internetový obchod SINB 
Búdy s infravykurovaním (veľkosť XL 102x 68x55 cm). 

 
Článok IV 
Odplata 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že každý z objednávateľov poskytne poskytovateľovi mesačný 

paušálny príspevok na prevádzkové náklady útulku vo výške 30 eur (slovom: tridsať eur). 
Paušálny príspevok je splatný k 1. dňu v mesiaci. Zmluvné strany sa dohodli, že paušálny 
príspevok môže byť uhradený aj jednorázovo, príp. polročne alebo štvrťročne.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ (obec) za každého odchyteného a  umiestneného 
psa v útulku poskytne poskytovateľovi finančný príspevok na náklady za príjem a dobu 
karantény) vo výške 111,00 eur (slovom: stojedenásť eur), a to v lehote 30 dní od odchytenia 
a umiestnenia  zvieraťa v útulku. 

 
Článok V 

Trvanie zmluvy a jej ukončenie 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu 

s jednomesačnou výpovednou dobou. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej 
zmluvnej strane. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade ukončenia zmluvy zo strany niektorého 
z objednávateľov vráti objednávateľovi v 1. alebo 2. rade nespotrebovanú časť už zaplateného 
paušálneho poplatku na jeho účet. 
 

Článok VI 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 
dodatkov, ak budú riadne potvrdené a podpísane oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  



2. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 
zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľov na zverejnenie tejto 
zmluvy v plnom rozsahu.  

3. Plnenie z tejto zmluvy nastane po uplynutí 30. dní od pripísania príspevku na zabezpečenie 
voliéry s búdou pre psov na účet poskytovateľa zo strany objednávateľov.   

4. Zmluvne strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, obsahu tejto zmluvy 
porozumeli, ich prejavy sú zrozumiteľné, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni alebo za 
nápadne nevýhodných podmienok na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľov v súlade so zákonom  
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zd. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

6. Pre ostatné podmienky plnenia zmluvy platia všeobecné záväzne právne normy. 
7. Zmluva je vypracovaná v 6 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva 

rovnopisy.  

 

 
 
 
V Spišskom Hrušove dňa 26.4.2021     ................................................ 
                JUDr. Adriana Tkáčová 
         starostka obce Spišský Hrušov 
 
 
 
 
 
 
V Jamníku dňa 30.4.2021      ................................................

                 Ing. František Pavol 
                  starosta obce Jamník 
 
 
  
 
 
 
V Matejovciach nad Hornádom  dňa 30.4.2021    ................................................ 
                  Silvia Valkošáková 


