
DOHODA  NA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 

 

Objednávateľ:               Obec Veľký Kýr 
                                         Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 
                                         IČO: 00 309 109, DIČ: 2020416310 
                                         Zastúpený: Ing. Judita Valašková – starostka obce 
                                         Bank. spojenie IBAN: SK72 5600 0000 000855532002 
 
Dodávateľ:                    Pavol Javorčík, tel. číslo: 0950 276 936 
                                        trvale bytom: 941 07 Veľký Kýr, Petőfiho ul. 930/50  
 

1. PREDMET  DOHODY 

1. Predmetom tejto dohody je odchyt túlavých psov na verejných priestranstvách obce Veľký Kýr 

v kat. území Veľký Kýr a Malý Kýr podľa § 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

2. Odchyt túlavých psov sa vykoná na základe telefonickej objednávky starostom obce, 

povereným pracovníkom obce, príp. hl. kontrolórom obce, pričom obec pri odchyte poskytne 

dodávateľovi súčinnosť.   

3. Dodávateľ je fyzická osoba zapísaná v registri oprávnených osôb na odchyt túlavých psov 

a vlastní osvedčenie č.  471/94 vydané Inštitútom výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov 

v Košiciach dňa 6.10.1994 

 

2. ZMLUVNÉ CENY 

1. Odmena za odchyt túlavého psa činí 20 eur slovom: dvadsať eur, ktorá sa vyplatí dodávateľovi 

v hotovosti z pokladne obecného úradu na základe dokladu o odchyte podpísaného 

dodávateľom a zástupcom objednávateľa.  

 

3. ĎALŠIE PODMIENKY DOHODY 

1. Dodávateľ vedie evidenciu odchytených psov, ktorá pozostáva z dátumu a miesta odchytu, 

plemena, pohlavia  a farby odchyteného psa.  

2. Odchytený pes sa na prechodnú dobu umiestni v karanténnom koterci obce, kde sa mu poskytne 

starostlivosť.  

3. Pri umiestnení zvieraťa do karanténneho koterca sa overí jeho identifikácia. Ak sa vlastník 
odchyteného psa neprihlási do 90 dní, alebo odchytený pes nie je označený, po uplynutí tejto 
lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec.   

4. Po zistení totožnosti majiteľa odchyteného psa sa zviera vráti majiteľovi po preukázaní vlast-
níctva a uhradení výšky nákladov súvisiacich s odchytom a starostlivosťou odchyteného psa.  
 

4.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

by mohli negatívne ovplyvniť predmet tejto dohody.  

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom ju možno vypovedať dohodou alebo s využitím 

jednomesačnej výpovednej lehoty. 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom zverejnenia na webovej stránke obce.  

 

Vo Veľkom Kýre dňa 19. 06. 2020 

 

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

                       objednávateľ                                                                            dodávateľ 


