
Dodatok č. 1 

 

k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény  a Zmluve 

o ich darovaní (ďalej len „zmluva") zo dňa 17.7.2020 (ďalej len „dodatok č. 1") 

 

uzatvorená medzi: 

 

,Dodávateľ (obdarovaný):  

Obchodné meno:       Občianske združenie Dogazyl  

V zastúpení :            Veronika Dosoudilová, predseda  

Adresa:            Nám. Priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda 

Evidenčné číslo karanténnej stanice: SK KS 00003/2015 

Evidenčné číslo útulku: SK U 00004/2015                        

bankové spojenie:     Tatra banka 

číslo účtu:            2926857357/1100  

IČO:             42166004  

DIČ:             2023726309 

e-mail:                       info.dogazyl@gmail.com 

mobil:                        0905/114-240 

 

 

 

Objednávateľ (darca):    

Obchodné meno:  Obec Nový Život 

V zastúpení:   JUDr. Tibor Fehér, starosta obce 

Adresa:   930 38 Nový Život - Eliášovce 55 

IČO:    00305626 

DIČ:    2021151836 

e-mail:   novyzivot@novyzivot.sk 

mobil:   0905/564-328 

 

I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o umiestnení opustených 

a túlavých psov do karantény  a Zmluve o ich darovaní (ďalej len „zmluva") zo dňa 17.7.2020 v 

tomto znení: 

 

Čl. IV. Cena za poskytnuté služby sa bod 1 mení nasledovne: 

1.    Zmluvná cena je stanovená nasledovne: 



- uloženie psa do karantény, základné veterinárne vyšetrenie, odčervenie, odblšenie, 

zaočkovanie, začipovanie a celodenná starostlivosť o psa počas umiestnenia, až do prevodu 

vlastníctva,  70,- Eur / pes 

            - v prípade prevzatia viac ako päť šteniat z vrhu je cena  50,-Eur/šteňa 

 

Čl. VI. Ďalšie zmluvné podmienky sa bod 3. mení nasledovne: 

1. Objednávateľ zabezpečuje starostlivosť o opustené a túlavé zviera prostredníctvom dodávateľa, 

ktorý sa stáva oprávneným držiteľom zvieraťa (§22 ods. 11 druhá veta zákona číslo 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti). Ak sa vlastník odchyteného opusteného alebo túlavého zvieraťa 

neprihlási po zviera do 45 dní odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do 

útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa 

na obec (objednávateľa) na území, ktorej bolo zviera nájdené, následne obec (objednávateľ) 

bezodplatne prevedie vlastníctvo zvieraťa na dodávateľa, ktorý sa stáva takto vlastníkom zvieraťa 

(§ 22 ods. 17 uvedeného zákona). 

 

II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými 

stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 

zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Novom Živote                dňa 01.09.2022            V Dunajskej Strede          dňa 01.09.2022  

      

 

 

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

  za objednávateľa           za dodávateľa 


