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Zmluva č. 2019110 KaOS 
 O ODCHYTE A UMIESTNENÍ TÚLAVÝCH A ZABEHNUTÝCH 

ZVIERAT DO KARANTÉNNEJ STANICE 
 
 
 

Poskytovateľ:   Defense Pro, s.r.o. 
Sídlo:    Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 
Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 
    IBAN: SK50 1100 0000 0029 2591 6140 
IČO:    47 831 456 
DIČ:    2024117172 
IČDPH:   SK2024117172 
Zastúpený:   Mgr. Peter Iró, konateľ 
    Bc. Tomáš Horvátik  

- mobil: 0905 353 291 
    - e-mail: horvatik@defensepro.sk 
Telefonický kontakt/Odchyt: 0948 684 548 
E-mail/Odchyt:  odchytpsov@defensepro.sk    
 
a 
 
Objednávateľ:  Obec Igram 
Sídlo:    Igram 217, 900 84 Igram 
IČO:    00 800 252 
DIČ:    2020685689 
Zastúpený:   Peter Holek, starosta obce 
Telefonický kontakt:  +421 (033) 64 55 302 
E-mail:   ou@igram.sk 
 

(ďalej len „poskytovateľ“ a „objednávateľ“ alebo „zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú túto Zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej 
stanice(ďalej len „zmluva“) a dohodli sa na nižšie uvedenom znení Zmluvy podľa §269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov  
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť NON-STOP odchytovú službu 24 

hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja) počas doby plnenia 
tejto zmluvy. Poskytovateľ zabezpečí odchyt zabehnutých a túlavých zvierat na verejných 
priestranstvách v katastrálnom území mesta/obce objednávateľa. Poskytovateľ prehlasuje, že ku dňu 
uzavretia tejto zmluvy spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat a pracovníci 
odchytu sú držiteľmi certifikátov z inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorého kópia tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.  

2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok objednávateľa potvrdiť vykonanie odchytu a umiestnenia 
zvieraťa do karanténnej stanice zodpovedným pracovníkom obecného úradu, alebo vopred určenou 
zodpovednou osobou objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 
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3. Po dohode s objednávateľom zabezpečí poskytovateľ následné dočasné umiestnenie odchytených 
zabehnutých a túlavých zvierat do záchytných odchytových kotercov Defense Pro, s.r.o., 
nachádzajúcich sa v katastri obce Igram. Údaje o adrese a polohe umiestnenia odchytových kotercov 
tvoria Prílohu č.2 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.  

4. Poskytovateľ zabezpečí dočasné umiestnenie odchytených zvierat v odchytových kotercoch po dobu 7 
dní, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Po uplynutí tejto lehoty budú odchytené zvieratá odvezené a 
odovzdané do karanténnej stanice OZ Sloboda zvierat, na základe Zmluvy o umiestnení psov do 
karanténnej stanice zo dňa 16.01.2019, uzavretej medzi poskytovateľom a OZ Sloboda zvierat, ktorá 
tvorí Prílohu č.3 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť. Príloha č. 3(Zmluva o umiestnení psov do 
karanténnej stanice zo dňa 16.01.2019) pozostáva z článkov zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom 
a OZ Sloboda zvierat, ktoré nepodliehajú obchodnému tajomstvu. 

5. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že za účelom prijímania informácií a pokynov k odchytu zariadi 

poskytovateľ nepretržitú dostupnosť na telefónnom čísle: 0948 684 548 
6. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že za účelom riešenia krízových situácií určí objednávateľ jednu 

kontaktnú osobu prípadne viac osôb, ktoré zaručia neustálu telefonickú dostupnosť. Zoznam kontakt. 
osôb objednávateľa tvorí Prílohu č.5 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.  

 
 

Čl. II. 
Povinnosti a práva poskytovateľa 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 
 
1. Zabezpečiť NON-STOP odchytovú službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane víkendov, sviatkov 

a dní pracovného pokoja). Poskytovateľ zabezpečí odchyt zabehnutých a túlavých zvierat na verejných 
priestranstvách v katastrálnom území mesta/obce objednávateľa.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať výjazd k zabehnutému a túlavému zvieraťu v čase čo najkratšom  
(podľa poveternostných podmienok: dážď, snehová kalamita, dostupnosť v teréne vzhľadom na 
poveternostné podmienky, dopravný kolaps a situácie typu "vis Major") od telefonického privolania.  

3. Nezabezpečiť odchyt zvieraťa, ak sa zmluvné strany dohodli na potvrdení odchytu zodpovednými 
kontaktnými osobami objednávateľa a tieto nie sú dostupné. 

4. Nevykonať odchyt zvieraťa, v prípade bezprostredného ohrozenia na zdraví alebo živote, alebo ak sa 
zviera na danom mieste už nenachádza a nie je možné ho dohľadať. 

5. Bezprostredne po odchyte zvieraťa vypracovať záznam o odchyte zvieraťa, v ktorom bude 
zaznamenané miesto a čas odchytu, rasa, vzrast, odčítanie čipu, fotka, priradené evidenčné číslo a 
prostredníctvom e-mailu ho doručiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní.  

6. Zverejniť fotografie a údaje o odchytenom zvierati na internetovom profile poskytovateľa, konkrétne 
na webovej stránke sociálnej siete  "Facebook", pod názvom "Odchyt psov". 

7. Bezprostredne po odovzdaní zvieraťa vypracovať záznam o odovzdaní psa v ktorom bude 
zaznamenané evidenčné číslo, počet dní strávených v opatere poskytovateľa, vykonané úkony- 
očkovania, čipovanie, osobné údaje preberajúcej osoby - majiteľa psa ), ktorý slúži ako podklad pre 
fakturáciu. 

8. Viesť vlastnú evidenciu výjazdov a odchytov zabehnutých a túlavých zvierat. 
9. Odmietnuť objednávku na umiestnenie zvieraťa do odchytového koterca v prípade naplnenia kapacity 

odchytových kotercov. 
10. Stanoviť lehotu na prevzatie zvieraťa z odchytových kotercov Defense Pro, s.r.o. v obci Veľký 

Biel, ktorá je 7 dní.  
11. Previezť a umiestniť odchytené zvieratá po uplynutí stanovenej lehoty do útulku OZ Sloboda zvierat 

na adrese: 
Pod Brehmi 1/a, 841 03, Bratislava IV – Polianky. Tel. /02/16187. utulok@slobodazvierat.sk, kde 
budú na zvieratách prevedené potrebné veterinárne úkony a vyšetrenia v zmysle platného cenníka 
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tvoriaceho Prílohu č.4 tejto zmluvy(odvoz zvieraťa do karanténnej stanice, pobyt v karanténe 
za 1 zviera, čip za 1 zviera, základné očkovanie za 1 zviera, očkovanie besnota za 1 zviera) ako 
jej neoddeliteľnú súčasť. 

  
Čl. III. 

Povinnosti a práva objednávateľa 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

 
1. Určiť jednu kontaktnú osobu prípadne viac osôb, ktoré zaručia nepretržitú telefonickú dostupnosť. 

Zoznam kontakt. osôb tvorí Prílohu č.5 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť. 
2. Riadne uhrádzať zmluvný poplatok za poskytnuté služby  v prospech poskytovateľa za podmienok 

dohodnutých v čl. IV.  tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa doklad o počte odchytených zvierat 

v katastri mesta/obce pre vlastnú evidenciu. 
 

čl. IV. 
Zmluvná odmena 

 
1. Za činnosť vykonávanú poskytovateľom špecifikovanou v čl. I ods. 1 tejto zmluvy sa zmluvné strany 

dohodli na mesačnom paušálnom poplatku. Výška mesačného paušálneho poplatku je konkrétne 
uvedená v cenníku služieb, ktorý tvorí Prílohu č. 4. tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť. 
Účtovno- daňový doklad (ďalej len „faktúra“) za mesačný paušálny poplatok bude vystavovaný 
mesačne, vždy začiatkom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá. 

2. Poskytovateľ nie je zbavený nároku na odmenu za poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" ani v 
prípade, že sa odchyt nepodarilo vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi 
poskytnutú službu "výjazd k zvieraťu" aj v prípade, že sa zviera odchytiť nepodarilo.  

3. Za ostatné poskytnuté služby v zmysle cenníka tvoriaceho prílohu č. 4. tejto zmluvy ( výjazd k 
zvieraťu, odchyt zvieraťa, opatrovanie, odvoz, ..)  bude faktúra vystavená následne po odovzdaní 
majiteľovi, prípadne do karanténnej stanice. Faktúru za poskytnuté služby bude poskytovateľ posielať 
poštou vrátane nasledovných príloh: 

a) potvrdenie o odovzdaní zvieraťa 
b) podklad na fakturáciu, označený poradovým číslom odchyteného zvieraťa.  
Príloha k faktúre bude obsahovať podrobne rozpísané vykonané úkony za dané zviera, cenu za 
jednotlivé položky a ich výslednú cenu v zmysle cenníka tvoriaceho prílohu č. 4 tejto zmluvy. 
Poskytovateľ a dodávateľ sa dohodli, že za deň dodania služby v zmysle fakturácie budú považovať 
deň odovzdania zvieraťa majiteľovi, prípadne karanténnej stanici. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa 
doručenia objednávateľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že počnúc druhým rokom trvania tejto zmluvy je poskytovateľ oprávnený 
každoročne jeden krát zvýšiť ceny za poskytované služby o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým 
úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

5. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť mesačný paušálny poplatok za poskytnuté služby jeden krát za rok 
na základe miery zvyšovania nákladov súvisiacich s poskytovanými službami. Poskytovateľ je 
povinný objednávateľovi zmenu mesačného paušálneho poplatku za nasledujúci rok písomne ohlásiť, 
a to najneskôr 31 dní pred začiatkom nasledujúceho roka. 

 
Čl. V. 

 Sankcie 
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1. Ak objednávateľ neuhradí svoje záväzky voči poskytovateľovi v riadnom termíne, je poskytovateľ 
oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 

2. Zaplatením zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý  nárok 
poskytovateľa na náhradu škody prevyšujúcu zaplatenú zmluvnú pokutu.  

 
Článok VI. 

Skončenie účinnosti zmluvy 
 

1. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s platením svojich záväzkov o viac ako 20 dní, 
poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, len po predchádzajúcom upozornení a poskytnutí 
primeranej lehoty na zaplatenie jednotlivých faktúr. Odstúpenie od tejto zmluvy zo strany 
poskytovateľa je účinné ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia odstúpenia objednávateľovi. 
Odstúpenie poskytovateľa od tejto zmluvy sa nedotýka nároku poskytovateľa na náhradu škody 
vzniknutej porušením povinnosti objednávateľa. 

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ porušuje svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a tieto si nesplní ani po písomnej výzve objednávateľa v poskytnutej 
dodatočnej primeranej lehote. Odstúpením objednávateľa od zmluvy táto zmluva zaniká, keď je 
poskytovateľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o odstúpení od zmluvy.   

3. Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
4. Odstúpenie od zmluvy: 

a) ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz, 
b) poskytovateľ stratí právo prevádzkovať karanténnu stanicu, alebo do nej umiestňovať zvieratá. 

 
Článok VII. 

Osobitné ustanovenia o mlčanlivosti 
 

1. Zmluvné strany sú povinné počas plnenia zmluvy a aj v budúcnosti po ukončení tejto zmluvy  
zachovávať mlčanlivosť o jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli pri uskutočňovaní činností podľa tejto zmluvy, najmä o osobných údajoch 
a o metódach a pracovných postupoch poskytovateľa.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a dôverných 
informáciách, ktoré im druhá zmluvná strana alebo tretia osoba oznámili v rámci plnenia predmetu 
tejto zmluvy a zaväzujú sa neposkytovať údaje a informácie získané od druhej zmluvnej strany alebo 
tretej osoby iným, touto zmluvou nedotknutým osobám. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

3. Táto zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť od 01.05.2019 resp. nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke 
objednávateľa, podľa toho ktorá udalosť nastane neskôr. 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú. 
5. Túto  zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným prejavom zmluvných strán, a to vo forme 

písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované druhej zmluvnej strane na základe tejto zmluvy 

budú doručované na adresu sídla, resp. miesta podnikania uvedenú pri špecifikácii zmluvných strán. 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené aj dňom uplynutia 
úložnej lehoty na pošte, resp. dňom vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane, v prípade 
nedoručiteľnosti zásielky (napr. pri zmene sídla alebo miesta podnikania), a to bez ohľadu na to, či 
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druhá zmluvná strana tieto písomnosti prevzala. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy vyhlasujú, 
že s úpravou spôsobu doručovania podľa tohto bodu zmluvy súhlasia. 

7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť a vykladať jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy v dobrej viere s 
cieľom ich plnenia samotného účelu zmluvy. 

9. Táto  zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) totožných vyhotoveniach, z ktorých každý má 
podobu originálneho rovnopisu, pričom po jednom vyhotovení v totožnom rovnopise dostane každá 
zmluvná strana (účastník). 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k podpisu tejto zmluvy a plneniu jej ustanovení, ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pozorne 
a podrobne oboznámili, porozumeli mu, a na znak súhlasu ju slobodne a vážne, bez nátlaku či tiesne 
dobrovoľne podpisujú. 
 
 
Prílohy: 
Príloha č.1 : Certifikát pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat IVVL 
Príloha č.2  : Údaje o adrese a polohe umiestnenia odchytových kotercov 
Príloha č.3 : Zmluva na umiestňovanie psov do karanténnej stanice 
Príloha č.4 : Cenník služieb 
Príloha č.5 : Zoznam kontaktných osôb objednávateľa 

 
 
 
V obci Igram, dňa 30.04.2019 
 
 
 
 
 
.........……………………………                                      ……............................………… 
               Objednávateľ                                                                     Defense Pro, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA 
Defense Pro, s.r.o.,  Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

 

www.defensepro.sk 
+421 905 353 291 

 
Príloha č. 1 k zmluve č. 2019110 KaOS 

Certifikát pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat IVVL 
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V Pezinku  dňa:  

 
    

Príloha č. 2 k zmluve č. 2019110 KaOS 
Údaje o adrese a polohe umiestnenia odchytových kotercov 
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Súradnice: 48°11'57.1"N 17°22'02.4"E 
Odchytové koterce sa nachádzajú medzi obcami Veľký Biel a Nová Dedinka, na križovatke ulíc Hlavná a 
Okružná. 
 

Príloha č. 3 k zmluve č. 2019110 KaOS 
Zmluva na umiestňovanie psov do karanténnej stanice 
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Príloha č. 4 k zmluve č. 2019110 KaOS 
Cenník služieb 

 
 

 

Činnosť špecifikovaná v čl. I ods. 1 tejto zmluvy 

Mesačný paušálny poplatok  85€ 

Poskytované služby 
Výjazd k zvieraťu /do 50 km/ 
Za každý ďalší km nad 50 km 
Táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat 

25€ 
0,50€ 

Odchyt zvieraťa 25€ 

Opatrovanie zvieraťa v odchytových kotercoch 9€/1 deň 

Čip za 1 zviera 8€ 

Základné očkovanie za 1 zviera 9,50€ 
Očkovanie besnota za 1 zviera 2,50€ 

Poskytované služby/ Úkony potrebné v prípade, ak sa nenájde majiteľ 

Prevoz zvieraťa do karanténnej stanice  25€ 
Pobyt v karanténe za 1 zviera/ platí sa jednorázovo 25€ 
 
 
 
Uvedené ceny sú bez DPH. K cenám bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA 
Defense Pro, s.r.o.,  Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

 

www.defensepro.sk 
+421 905 353 291 

Príloha č. 5 k zmluve č. 2019110 KaOS 
Zoznam kontaktných osôb objednávateľa 

 
 

 
 
 

Meno a priezvisko:    Tel. kontakt:    Číslo OP: 
 
 
 
....................................                      ........................................                  ............................. 
 
 
 
 
......................................                     ........................................               ................................ 
 
 
 
 
....................................                      ........................................                  ............................. 
 
 
 
 
 
......................................                     ........................................               ................................ 
 
 
 
 
 
....................................                     .........................................             ................................... 
 
 
 
 
NÁZOV OBCE/MESTA: Obec Igram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


