
ZMLUVA NA ODCHYT PSOV  
Uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne obchodného zákonníka 

 
Dodávateľ:  Defense Pro, s.r.o. 
   Klincová 37 
   821 08 Bratislava 
   IČO: 47 831 456 
   IČDPH: SK2024117172 
Zastúpený:  Mgr. Peter Iró, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 
    SK5011000000002925916140 
 
Objednávateľ: Obec Veľký Biel 
   Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 
   IČO: 00 305 146 
   DIČ: 2020662303 
Zastúpený:  p. Anton Danter, starosta obce 
 
 
I. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je odchyt opustených a túlavých psov na verejných 
priestranstvách v katastrálnom území obce Veľký Biel. 

2. Odchyt pracovníkovi Defense Pro, s.r.o. musí potvrdiť zodpovedný pracovník 
obecného úradu, výnimkou je odchyt v čase hliadkovania v katastrálnom území 
obce na základe zmluvy o poskytovaní bezpečnostných služieb. Služby sú 
poskytované na základe dohody so zástupcom obce. Zástupca obce nemusí byť 
nápomocný pri odchyte zvieraťa. 

 
 
II. CENA A FAKTURÁCIA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odchyt bude spoplatnená nasledovne. 
 

a) mesačný paušálny poplatok  65€ 
( cena zahŕňa poplatok za údržbu potrebného vybavenia a pohotovosť 
zásahových vozidiel ) 
b) výjazd     25€ 
( táto suma sa účtuje pri výjazde iba raz, nezáleží od počtu odchytených zvierat) 
c) odchyt zvieraťa    25€ 
d) poplatok za výjazd k zvieraťu nebude fakturovaný v prípade, ak bude zviera 

odchytené v čase hliadkovania v katastri obce na  
základe zmluvy č. 2016102SBS 

 
K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi za 
vykonané práce v danom mesiaci naraz po uplynutí príslušného mesiaca. Doba 
splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia. 
 



 
III. SANKCIE 
 

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. 

 
 

IV. ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY 
 

1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých 
okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda zverejnením na stránke obce. 

 
 

V. DOBA TRVANIA ZMLUVY 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
 

VI. UKONČENIE ZMLUVY 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy je možné: 
1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
2. Na základe výpovede zo strany: 

a) dodávateľa, ak objednávateľ neuhradí faktúry za vykonané služby dlhšie 
ako dva mesiace 

b) objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy 

 
 
 
 
 
V obci Veľký Biel, dňa 08.02.2018    
 
 
 
 
 
 
........................podpísané....      .......podpísané................. 

Objednávateľ        Dodávateľ 
Veľký Biel               Defense Pro, s.r.o. 


