Zmluva o prevádzkovaní karanténnej stanice

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona

č.

513/1990 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom
znení

Zmluvná strana 1:

MESTO TRENČíN
Sídlo: Mierové námestie č 2, 911 64 Trenčín
Zastúpená: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: OO 312 037
DiČ: 2021079995
Číslo účtu : 0600536001/5600
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
regionálna pobočka Trenčín

Zmluvná strana 2:

Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK
Zastúpené: Bc. Petra Ožvaldová, predseda o.z.
Sídlo: 91321 Mníchova Lehota 315
IČO: 42 152 844
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Číslo účtu: 5017143457/0900
Register MV SR, č. WS/1-900/90-38131 zo dňa 22.09.2011

L

1. Zmluvná strana 2 sa dňom účinnost i tejto zmluvy zaväzuje pre Zmluvnú stranu 1
vykonávať prevádzku karanténnej stanice. Pod zabezpečením prevádzkovania karanténnej
stanice zmluvné strany rozumejú najmä tieto činnosti:
1.1. vedenie evidencie prijatých zvierat pri ich odovzdaní do karanténnej stanice
(náležitosti obsahu evidencie: čas prevzatia, lokalita odkial' bol pes dovezený,
rasa, kto odovzdal).
1.2. zabezpečenie veterinárnej starostlivosti
1.3 zabezpečovanie všeobecnej starostlivosti (napr. kŕmenie, hygiena, údržba areálu
a pod.)
1.4 zabezpečenie zásobovania karanténnej stanice vodou a energiami v potrebnom
množstve
1.5 iné činnosti, o uskutočňovanie ktorých požiada Zmluvná strana 1 a ktoré budú
predmetom dodatku k tejto zml uve
2. V prípade, ak ide o psov privezených hliadkou Mestskej polície v Trenčíne (ďalej len
"MsP") je Zmluvná strana 2 povinná zabezpečiť aj nasledovné:
2.1 preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a v nočných hodinách ako aj cez
dni pracovného pokoja a vo sviatok - t.z. kedykol'vek v prípade potreby MsP,
2.2 výdaj odchytených psov majitel'ovi len na základe súhlasu príslušníka MsP a za
podmienok, ktoré tento príslušník stanoví - tento súhlas je potrebné vyžiadať si
vždy vopred na č.t. 0902911 020 - stála služba MsP.
2.3 dodržiavanie karanténnej doby privezeného psa 28 dní, pokial' nie je
identifikovaný majitel' a nie je možné predložiť preukaz pôvodu alebo očkovací
preukaz
3. Za účelom riadneho plnenia tejto zm luvy bol do výpožičky Zmluvnej strane 2 daný
hnutel'ný a nehnutel'ný majetok v zmysle Zmluvy o výpožičke, ktorá je uzavretá medzi
zmluvnými stranami.

4. Zmluvná strana 2 je povinná pri plnení tejto zmluvy dodržiavať platné právne predpisy
Slovenskej republiky a EÚ a postupovať s odbornou starostlivosťou.
5. Zmluvná strana 1 je oprávnená kedykol'vek počas trvania tejto zmluvy kedykol'vek
kontrolovať jej riadne plnenie. Zmluvná strana 1 je napríklad oprávnená kontrolovať, či je
riadne vedená evidencia psov, kontrolovať dodržiavanie hygienických podmienok
v priestoroch karanténnej stanice a kontro l ovať aj plnenie všetkých iných povinností, ktoré
zmluvnej strane 2 vyplývajú z tejto zmluvy. V prípade, ak Zmluvná strana 1 zistí pri
vykonávaní kontroly nedostatky, upozorní na túto skutočnosť Zmluvnú stranu 2, ktorá je
povinná bezodkladne zabezpečiť nápravu týchto nedostatkov. V prípade, ak by išlo
o opakované. porušovanie povinností podl'a tejto zmluvy alebo ak Zmluvná strana 2
neodstráni v primeranej lehote nedostatky zistené pri kontrole alebo ak by došlo k takému
porušeniu povinností, ktoré bude považované Zmluvnou stranou 1 za obzvlášť závažné, má
Zmluvná strana 1 právo odstúpiť od tejto zmluvy.

II.

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zmluva sa môže ukončiť vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. Táto dohoda musí byť
uzatvorená v písomnej forme.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že trvanie zmluvy môže ktorákol'vek Zmluvná strana ukončiť aj
písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane a to aj bez udania dôvodu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana 2 je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj
v prípade, ak v rozpočte Mesta Trenčín nebude schválená dotácia pre Zmluvnú stranu 2.
V tomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zmluvnej strane 1.
4. Zmluvná strana 1 môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade závažného porušenia tejto
zmluvy, za ktoré Zmluvná strana 1 považuje najmä prípady, ak:
a) Zmluvná strana 2 bude preukázatel'ne užívať predmet zmluvy vadne, t.j. v rozpore
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bola Zmluvná
strana 2 Zmluvnou stranou 1 písomne upozornená, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstránila v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
b) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavila Zmluvná strana 2 plnenie predmetu
zmluvy, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
c) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany 1, prevedie Zmluvná strana 2
všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť písomné a doručené zmluvnej strane. Účinky
odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

III.

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z toho tri sú pre Zmluvnú stranu 1 a dva
pre Zmluvnú stranu 2.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v deň
nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená.
3. Zmluvu je možné dopíňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
4. V súlade s § 7 zákona Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
Zmluvná strana 2 súhlasí so spracovaním jej osobných údajov Zmluvnou stranou 1,
v rozsahu vakom sú uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy
a za účelom ich spracovania v informačných systémoch Zmluvnej stany 1 ako aj
oprávneného zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvná strana 2
udel'uje súhlas dobrovol'ne, na dobu neurčitú. Po ukončení platnosti tejto zmluvy
a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohl'adávok súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas
kedykol'vek odvolať písomným oznámením Zmluvnej strane 1.
5. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu slobodne, vážne a bez tiesne a vyhlasujú , že
obsah tejto zmluvy je pre nich určitý a zrozumitel'ný.

Zmluvná strana 2
14 OKT. 2011
V Trenčíne, dňa .......................... .

14 OKT. Z011
Zmluvná strana 1
V Trenčíne , dňa ................ ....... .

Obt\aMkE združE!liE TrEntlansky ÚTlJLO.
91321 MnIchova Lehota 31~
~
ICO: 42152844
podpi~, an onymi7..o·j aný
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... .. ......... ... ... ( ... ...................... .
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta
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podpis anonymizovany

Bc. Petra Ožvaldo
predseda O.Z.

