ZMLUVA
o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení
v útulku pri Kaplnke v Trnave.
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ZDRUŽENIE NA OCHRANU ZVIERATTRNA VA
Zastúpené

Andrea Košťálová -štatutár
Orešianska 1,91701 Trnava
IČO:
36095575
DIČ:
0036095575
Bankové spojenie:ČSOB,a.s.,č ..ú.400838245117500

Uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok:
Čl.1
Predmet zmluvy
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje že zabezpečí vo svojom útulku bezpečné umiestnenie
túlavých psov ktorých odchytia a privezú pracovníci obce .pokiaľ mu to umožní kapacita
útulku.
Čl.2
Rozsah predmetu plnenia
Dodávateľ zabezpečí starostlivosť o odchytené zvieratá podľa čl.l tejto zmluvy v súlade
s platnou legislatívou.
Objednávateľ služby smie byť výlučne starosta obce.
Čl.3
Doba trvania
Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná
lehota začína plynľIt' prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej strane.

ČiA
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli že za vykonané služby objednávateľ zaplatí ihneď v hotovosti
Alebo na základe faktúry v zákonom stanovenom termíne.
Cena za služby je zmluvnými stranami dohodnutá na sumu 40,-eur za umiestnenie psa.
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Čl.5
Záverečné ustanovenia
Dodávateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať platnú legislatívu súvisiacu s výkonom zmluvnej činnosti.
Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly vykonávanej zmluvnej činnosti.
Ak zistí objednávateľ u dodávateľa nedostatky vo výkone činnosti ,musí mu ich
oznámiť písomne.
Opakované alebo závažné nedostatky vo výkone činnosti budú považované za hrubé
porušenie zmluvy.
Hrubé porušenie zmluvy zo strany dodávateľa alebo nezaplatenie výkonov zo strany
objednávateľa môže byť dôvodom k zrušeniu zmluvy
Túto zrnluvuje možné meniť alebo dopÍňat' len písomnými dodatkami ,ktoré podpismi
odsúhlasia obe zmluvné strany.
Táto zmluva nadobúda platnosť
účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch z ktorých jeden dostane
objednávateľ a druhý dodávateľ.
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