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    RÁMCOVÁ  ZMLUVA č. 012020 NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO 

KARANTÉNNEJ STANICE 

 

         Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka 

 

Dodávateľ:            PREMIUM BVK s.r.o. 

So sídlom:              Jána Erdélyiho 595/41, Veľké Kapušany 079 01              

Zastúpený:           Ing. František Zselenák, konateľ 

Bank. spojenie:     FIO banka 

IBAN:                     SK9783300000002601579184 

IČO:           52168956 

DIČ:                        2120919735 

 

Objednávateľ:      Obec Vehcec 

So sídlom:              Hlavná 133/32 094 12 Vechec 

Zastúpený:              Ladislav Tóth, starosta          

Bankové spojenie:   VÚB a.s. , IBAN: SK97 0200 0000 0000 2382 3632IBAN:                      

   IČO:                         00332925 

 

                                                                                       

           

I.   PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do 

karanténnej stanice  z intravilánu a extravilánu obce Vechec.                                         
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II. CENA A FAKTURÁCIA 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za úkony bude spoplatňovaná nasledovne:  

a) mesačný paušálny poplatok 30 Eur ( cena zahŕňa poplatok za údržbu potrebného 

vybavenia, pohotovosť zásahových vozidiel, administratívne úkony )  

b) odchyt zvieraťa a umiestnenie do karanténnej stanice 1 ks  - 35 Eur (cena zahŕňa 

veterinárne náklady, náklady na starostlivosť o odchytené a umiestnené zviera, 

náklady na odvoz do kafilérie uhynutého zvieraťa) 

2. Ceny úkonov sú uvedené bez DPH, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi úkony podľa 

bodu I. uskutočnené v danom mesiaci do 15 dní po uplynutí toho príslušného mesiaca. 

Doba splatnosti faktúr je 14 dní. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych 

predpisov. 

       

III.     SANKCIE 

 

1. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený fakturovať úrok z 

omeškania najviac vo výške ustanovenej v § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. , 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

                        

IV.    ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

 

1.  Lehota na prevzatie zvieraťa je 48 hodín od nahlásenia, vrátane štátnych sviatkov a dní 

pracovného pokoja.  

2. Dodávateľ umiestňuje odchytené zvieratá na základe dohody do karanténnej stanice pre psy vo 

Veľkých Kapušanoch, ktorej prevádzkovateľom je Pomoc psíkom na východnom Slovensku, 

občianske združenie.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úkony podľa bodu I. vykoná dodávateľ podľa potreby na 

základe telefonickej objednávky na tel čísle 0907 448 533.  
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3. Ak sa pôvodný majiteľ odchyteného zvieraťa do 3 mesiacov od odchytu zvieraťa neprihlási, po 

uplynutí tejto lehoty obec sa stáva vlastníkom odchyteného zvieraťa. Na základe tejto zmluvy 

obec dáva súhlas na prevod  vlastníctva umiestneného odchyteného zvieraťa na vlastníka – 

Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z, ktoré je prevádzkovateľom karanténnej stanice vo 

Veľkých Kapušanoch. Prevodom vlastníctva obci nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti ani 

náklady na umiestnené odchytené zvieratá.  

4. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých okolnostiach, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

 

V.  DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a uzatvára 

sa na dobu neurčitú. 

 

VI.  UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné: 

a) Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

b) Odstúpením od zmluvy pri porušení zmluvných a zákonných povinnosti druhou zmluvnou 

stranou za splnenia podmienok § 345 a násl. Obchodného zákonníka.   

 

 

Vo Vechci, dňa 01.06.2020                 Vo Veľkých Kapušanoch, dňa 01.06.2020 

 

 

...................................................................                  ............................................................... 

  Objednávateľ                                                               Dodávateľ 

 


