
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 18.12.2012 

 

Objednávateľ:      Obec Rudňany 

          Rudňany 234 

          053 23 Rudňany      

          V zastúpení Bc. Rastislavom Neuvirthom, starostom obce 

          IČO 00329533 

          DIČ 2020717842 

          Bankové spojenie: SK03 0200 0000 0000 2412 0592 

          Všeobecná úverová banka, a.s.   

 

Poskytovateľ: Občianske združenie Útulok šťastný psík 

    V zastúpení Silviou Valkošákovou, štatutárnou zástupkyňou 

    Trvale bytom Matejovce nad Hornádom 147, 05321 

  IČO: 42110173  

  Bankové spojenie:  IBAN: SK47 0900 0000 0005 244 6 1182 

Slovenská sporiteľňa a.s. 

 

1. Dodatkom sa menia  a dopĺňajú podmienky zmluvy o spolupráci zo dňa 18.12.2012 

vyplývajúce z čl. III Rozsah a obsah zmluvy nasledovne:  

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávateľa zabezpečí v súlade s platnými 

právnymi predpismi odchytenie túlavého zvieraťa od požiadania čo najskôr, najneskôr do 24 

hodín od nahlásenia. Počet prijatých zvierat je viazaný na kapacitné miesto objednávateľa. 

V prípade jednej voliéry je možný každý ďalší príjem až po uplynutí 21 dňovej karantény.  

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 neprihlási do 45 dní od odchytenia zvieraťa a 

dôveryhodne nepreukáže vlastníctvo zvieraťa, po uplynutí tejto lehoty sa obec stáva 

vlastníkov 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, kde sú po odchyte zvieratá umiestnené. 

Prevodom vlastníctva obci nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti ani náklady na umiestnené 

odchytené zvieratá. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

Zmluvne strany sa dohodli, že objednávateľ poskytovateľovi poskytne každý mesiac 

príspevok  30 eur na prevádzkové náklady (energie a bežná údržba, kancelárske potreby). 

Paušálny príspevok poskytne k 1 dňu v mesiaci.  Obec za každého odchyteného a  

umiestneného psa od podpísania tohto dodatku  poskytne finančný príspevok vo výške 156 

eur (náklady za príjem a dobu karantény) (slovom : stopäťdesiatšesť eur) do 30  dní od 

odchytenia a umiestnenia  zvieraťa v útulku. 



2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

V Matejovciach nad Hornádom  dňa: 07.12.2022 

 

 

 

 

 

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


