ZMLUVA O PRENECHANÍ A PREVZATÍ ZVIERAŤA DO STAROSTLIVOSTI
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Účastník 1/:

Účastník 2/:

Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK

Žiadateľ o osvojenie zvieraťa

913 21 Mníchova Lehota 315

Meno a priezvisko:…………………………………………………

IČO: 42152844

Rodné číslo:……………………………………………………………

utulok.trencin@gmail.com

Číslo OP:…………………………………………………………………

www.utulok-trencin.sk

Ulica, číslo:……………………………………………………………..

tel. č.: +421 915 785 007

PSČ, mesto:…………………………………………………………….

Číslo účtu: SK41 0900 000 000 501 714 34 57

Tel. kontakt:……………………………………………………………

(ďalej len ako „účastník 1/“)

Adresa držania zvieraťa: ………………………………………..
……………………………………………………………………………….
(ďalej len ako „účastník 2/“)
I.

1.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 2/ preberá do svojej osobnej starostlivosti nasledovné zviera:

Evidenčné číslo/Meno:………………..……………………….....

Vek:……………………………………………………………………...

Zvierací druh/Plemeno:………………………………………......

Číslo čipu:……………………………………………………………..

Pohlavie(1):

□samec

□ samica

Sterilizácia zvieraťa(1):

□áno

□nie

Iné:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.
Účastník 1/ prenecháva účastníkovi 2/ do jeho osobnej starostlivosti zviera definované v čl. I ods. 1/ tejto zmluvy
za podmienok uvedených v čl. II Práva a povinnosti strán.

II.

Práva a povinnosti strán

1.
Účastník 2/ sa zaväzuje uhradiť účastníkovi 1/ poplatok vo výške .............................,--EUR. Nárok na vrátenie tohto
poplatku pri vrátení zvieraťa účastníkovi 1/ zaniká v prípade naplnenia ods. 11. a/alebo 14. z čl. II. tejto zmluvy.
2.
Účastník 2/ sa zaväzuje chovať zviera na zmluvne vyššie uvedenom mieste a v podmienkach zjednaných v tejto
zmluve, starať sa oň súlade s platnými veterinárnymi predpismi a primerane jeho psychickému a zdravotnému stavu na
vlastné náklady. V prípade zmeny adresy držania zvieraťa je účastník 2/ povinný ohlásiť túto zmenu účastníkovi 1/ do 1
mesiaca.
3.
Účastník 2/ preberá na seba všetku zodpovednosť, po prevzatí predmetného zvieraťa do svojho vlastníctva, za
vzniknuté škody alebo výdavky, ktoré zviera spôsobí.
4.
Účastník 2/ je povinný prehlásiť zmenu vlastníka zvieraťa u veterinárneho lekára v aplikovanom čipe u zvieraťa
do 21 dní od prevzatia zvieraťa.
5.
Účastník 2/ je povinný zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania
veterinárne ošetrenie zvieraťa.
6.
Účastník 2/ sa zaväzuje, že zviera nebude fyzicky ani psychicky týrať. Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje, že zvieraťu
neumožní pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru.
7.
Účastník 2/ sa zaväzuje, že pre zviera vytvorí možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom bude
brať do úvahy jeho veľkosť a temperament. Účastník 2/ sa zaväzuje, že zviera nebude držané na reťazi (nakoľko držanie
zvieraťa na reťazi môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania).
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8.
Ak zviera po nadobudnutí nebolo sterilizované, účastník 2/ je povinný(2): zviera sterilizovať do 1 roku od prevzatia
zvieraťa do svojho vlastníctva na vlastné náklady* / umožniť účastníkovi 1/ predmetné zviera dodatočne sterilizovať za
vopred dohodnutý poplatok zahrnutý v adopčnom poplatku za predmetné zviera.
(* O tejto skutočnosti informuje účastníka 1/ zaslaním kópie o vykonanom zákroku na uvedenú adresu.)
9.
Účastník 2/ je oboznámený s tým (a bude to dodržiavať), že psy chované vo vonkajších kotercoch musia mať voľný
prístup do uzatvorených priestorov komunikujúcich s kotercom alebo do vhodnej búdy umiestnenej v koterci alebo
komunikujúcej s kotercom. Vonkajší koterec musí poskytovať psom ochranu pred nepriazňou počasia, najmä pred
dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, musí byť vhodne odvodnený a zabezpečený proti úniku psa. Psy chované
vo vonkajších kotercoch musia mať denne umožnený voľný pohyb mimo priestoru koterca. Psy chované vo vonkajších
kotercoch v skupine musia tvoriť homogénnu skupinu, a to najmä z pohľadu temperamentu, veľkosti, znášanlivosti a
potravinových nárokov.
10.
Účastník 2/ sa zaväzuje, že vonkajší výbeh bude vhodne zabezpečený proti uniknutiu zvieraťa. Za vhodné
zabezpečenie vonkajších výbehov sa nepovažuje použitie elektrického oplotenia a ostnatého drôtu.
11.
Účastník 2/ sa ďalej zaväzuje, že v prípade, ak si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť zviera ponechať, okamžite
písomne oboznámi o tejto skutočnosti účastníka 1/, ktorý sa zaväzuje, že predmetné zviera prevezme v lehote 30 dní od
doručenia žiadosti o vrátenie. Účastník 2/ berie na vedomie, že v prípade opustenia zvieraťa bude voči nemu začaté
priestupkové konanie podľa príslušných právnych predpisov v danej oblasti.
12.
Účastník 2/ je povinný okamžite ohlásiť účastníkovi 1/ stratu alebo úhyn zvieraťa. Úhyn musí byť písomne
potvrdený veterinárnym lekárom.
13.
Účastník 2/ je povinný, v prípade jeho úmyslu previesť vlastnícke právo nadobudnutého zvieraťa na tretiu osobu,
bezodkladne vopred upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka 1/ a ponúknuť mu vrátenie predmetu zmluvy. V prípade
ponechania zvieraťa tretej osobe, musí byť podpísaná nová zmluva o prenechaní a prevzatí zvieraťa do starostlivosti medzi
účastníkom 1/ a treťou osobou.
14.
Účastník 2/ sa zaväzuje umožniť účastníkovi 1/ alebo jeho zástupcovi, aby kedykoľvek preveril plnenie záväzkov
uvedených v tejto zmluve. Účastník 1/ je oprávnený kedykoľvek bezodplatne odobrať zviera zo starostlivosti účastníka 2/
v prípade, ak účastník 2/ nedodrží ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok tejto zmluvy. Účastník 1/ má právo zviera
účastníkovi 2/ odobrať, bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených nákladov.

III.

Zánik zmluvy

1.
Platnosť tejto zmluvy zaniká úhynom zvieraťa podľa čl. II. ods. 12 alebo vrátením zvieraťa účastníkovi 1/ z dôvodu
porušenia zmluvných podmienok alebo z iného dôvôdu. V prípade ponechania zvieraťa tretej osobe podľa čl. II. ods. 13
táto zmluva zaniká dňom podpísania novej zmluvy o prenechaní a prevzatí zvieraťa do starostlivosti medzi účastníkom 1/
a treťou osobou.

IV.

Záverečné ustanovenia

1.
Účastník 1/ vyhlasuje, že účastníka 2/ oboznámil so stavom zvieraťa definovaného v čl. I ods. 1/ tejto zmluvy. Nie
vždy sa však podarí zistiť všetko o minulosti zvieraťa, preto sa účastník 1/ nemôže zaručiť za jeho temperament, zdravie,
mentálnu dispozíciu alebo výcvik.
2.
Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu.
4.
Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne so súhlasom oboch zmluvných
strán.
5.
Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení.
6.
Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne
neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.
7.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v zmluve
prejavili svoju slobodnú a vážnu vôľu, pred jej podpísaním si ju prečítali, zmluve porozumeli a súhlasia s jej obsahom, na
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V …………………………………………… dňa:…………………………………

Podpis účastníka 1/:………………………………………………….
(1)
(2)
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Vyberie sa správna možnosť
Vyčiarkne sa nesprávne tvrdenie

Podpis účastníka 2/:…………………………………………………

