
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi 

 

Čl.I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Matejovce nad Hornádom 

  V zastúpení Mgr. Ivana Hrebenárová (starosta,) 

  IČO: 00329363 

DIČ: 2020717776 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK89 5600 0000 0034 2477 7001 

kontakt: tel.: 0904 762 731 

e-mail: starosta@obecmatejovcenadhornadom.sk 

Poskytovateľ:  Občianske združenie Útulok šťastný psík 

  V zastúpení Silviou Valkošákovou, štatutárnou zástupkyňou 

  Matejovce nad Hornádom 147, 05321 

IČO: 42110173  

  Bankové spojenie: IBAN: SK 4709 0000 0000 05244 61182,  

  Slovenská   sporiteľňa a.s. 

Čl.II 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomnej spolupráce pri zabezpečení umiestnenia  túlavého psa zo 

dňa 22.12.2022 na území Matejovce nad Hornádom a pri zabezpečení umiestnenia a starostlivosti 

o túlavé zviera v zariadení útulku poskytovateľa za dodržania ustanovení zákona 39/2007 Z.z. 

o veterinárnej starostlivosti a zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov. 

Čl.III 

Rozsah a obsah zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí umiestnenie túlavého psa zo dňa 22.12.2022  vo svojom 

zariadení.  



Po odchytení  zvieraťa  poskytovateľ umiestni zviera vo svojom zariadení odo dňa prevzatia na dobu 

neurčitú, respektíve do doby prevzatia psa pôvodným majiteľom, alebo osvojiteľom. Ak sa pôvodný 

majiteľ odchyteného zvieraťa do 3 mesiacov od odchytu zvieraťa neprihlási a dôveryhodne 

nepreukáže vlastníctvo zvieraťa, po uplynutí tejto lehoty  obec ako vlastník odchyteného zvieraťa na 

základe tejto zmluvy obec dáva súhlas na prevod vlastníctva umiestneného zvieraťa na vlastníka: 

Občianske združenie Útulok šťastný psík (poskytovateľa) teda  prevádzkovateľa  útulku,. Prevodom 

vlastníctva z obci na Útulok šťastný psík nevznikajú obci  žiadne ďalšie povinnosti ani náklady na 

umiestnené zviera. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

Objednávateľ  v súčasnej dobe nemá    vyhradenú vlastnú voliéru s búdou pre psov.  

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na jednorazovom  finančnom príspevku 156 eur pre útulok, 

ktorý búde slúžiť na zabezpečenie nákladov spojených s umiestnením psíka v útulku. (90 dní pobytu 

v zariadení, základne veterinárne úkony a preprava na veterinárne úkony: antipatarizné prípravky, 

vakcinácie, čípovanie, pobyt v útulku- energie, krmivo ) (slovom : stopäťdesiat šesť eur) do 30  dní od 

umiestnenia  zvieraťa v útulku. 

 

Čl.IV 

Čas plnenia a ukončenie zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami do 22.3.2022. 

Čl.V 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ak budú 

riadne potvrdené a podpísane oprávnenými zástupcami oboch strán. 

2. Zmluvne strany vyhlasujú, že na obsahu tejto zmluvy sa dohodli slobodne a prejavy ich vôle 

sú zrozumiteľné a určité. 

3. Ďalej vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni , ani inak za jednostranne nevýhodných 

podmienok. 

4. Táto zmluva nadobudla nadobudne platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť nadobudne 

nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom 

č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zd. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

5. Pre ostatné podmienky plnenia zmluvy platia všeobecné záväzne právne normy. 

6. Zmluva je spracovaná v 2 výtlačkoch, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1 poskytovateľ, 

každý výtlačok má povahu originálu. 

V Matejovciach nad Hornádom  dňa: 

 

Za objednávateľa:..............................                   Za poskytovateľa:............................. 


