Zmluva o opatrovaní zvieraťa v Zvieratkove
Prevádzkovateľ

Peter Sopóci, Mrázova 16, 831 06 Bratislava, IČO 37604708

a
Držiteľ zvieraťa ____________________________________ dátum narodenia___________________
bydlisko __________________________________________ číslo OP __________________________
e-mail __________________________________________ mobil_____________________________
Meno zvieraťa _____________________________ druh/plemeno ____________________________
číslo známky _______________________________ miesto registrácie _________________________
Článok I
Predmet zmluvy
1. Držiteľ zvieraťa potvrdzuje, že oznámil prevádzkovateľovi všetky podstatné informácie a súhlasí
s opatrovaním zvieraťa v Zvieratkove za úhradu podľa platného cenníka.
2. Držiteľ zvieraťa čestne prehlasuje, že zviera nejaví sklony k agresivite a v minulosti nedošlo z jeho
strany k útoku na človeka, ani na iného psa, ani na iné zviera. Držiteľ zvieraťa súhlasí, že v prípade
útoku jeho psa mu vznikne povinnosť zaplatiť bolestné vo výške 50 € a povinnosť nahradiť všetky
liečebné a materiálne náklady a to formou zálohy 500 €, s následným vyúčtovaním. Záloha je
splatná pri preberaní útočníka jeho držiteľom.
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Článok II
Odmena a náhrada nákladov
Odmena je určená dohodou zmluvných strán na základe cenníka, ktorý je uvedený na
www.zvieratkovo-raca.sk, s ktorým sa držiteľ zvieraťa oboznámil a súhlasí s ním.
Odmena je splatná pri odovzdaní zvieraťa držiteľovi za celú dohodnutú dobu opatrovania.
Prevádzkovateľ má právo cenník kedykoľvek zmeniť. Nový cenník nadobudne účinnosť po uplynutí
dohodnutej doby opatrovania, za ktorú držiteľ zvieraťa zaplatil odmenu.
V prípade neočakávaných výdavkov v spojitosti so starostlivosťou o zviera (ošetrenie u veterinára
a pod.) bude držiteľ zvieraťa o tejto skutočnosti vopred informovaný, výdavok bude ním
odsúhlasený a zaväzuje sa ho následne uhradiť.
Držiteľ zvieraťa je povinný nahradiť všetky nevyhnutné náklady, ktoré prevádzkovateľ pri
opatrovaní preukázateľne vynaložil.

Článok III
Ďalšie dohodnuté podmienky
1) Držiteľ zvieraťa:
a) potvrdzuje, že zviera je aktuálne zaočkované, odčervené a odparazitované (blchy a kliešte), čo
dokladá očkovacím preukazom,
b) potvrdzuje, že vo vlastnom záujme informuje pravdivo o zdravotnom stave zvieraťa, aby
nedošlo k ujme na zdraví zverenca, príp. spolubývajúcich a berie na vedomie, že
prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za zhoršenie zdravotného stavu zverenca v prípade,
ak nebol úplne informovaný a poučený o všetkých skutočnostiach,
c) súhlasí, že na prípadné veterinárne ošetrenie bude využitá prednostne ambulancia BHVet
MVDr. Berešíkovej na Koľajnej ulici v Bratislave, ktorá bude odborne posudzovať aj príčiny
prípadného zhoršenia zdravotného stavu zvereného zvieraťa a týmto dáva súhlas s ošetrením
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zvieraťa a prípadným neodkladným chirurgickým zákrokom v záujme záchrany zdravia a života
zvieraťa a splnomocňujem podpísať súhlas s ošetrením vo veterinárnom zariadení spravidla
v znení: „Súhlasím s veterinárnymi úkonmi, ktoré sa budú javiť ako opodstatnené
a nevyhnutné. Bol som poučený o zdravotnom stave zvieraťa, o účele zákroku, ako aj
o možných komplikáciách a následkoch zákroku. Som si vedomý, že počas pobytu zvieraťa vo
veterinárnom zariadení môžu nastať situácie, kedy nebude možné so mnou konzultovať stav
zvieraťa. Som si vedomý, že biologické zákonitosti ktorými sa riadi živý organizmus nie sú vždy
úspešne ovplyvniteľné ani správne vykonanými terapeutickými postupmi.“
d) berie na vedomie, že je potrebné informovať o prípadných zlozvykoch zvieraťa, aby bolo
možné zodpovedne posúdiť vhodnosť pobytu a zabrániť prípadným škodám. Prípadné škody,
ktoré spôsobí zviera na majetku poskytovateľa sa zaväzuje nahradiť,
e) vo vlastnom záujme pred pobytom upozorní na prípadné háranie feny a uvedomuje si, že
Zvieratkovo a jeho prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za následné náklady majiteľa
v dôsledku prípadnej kotnosti feny,
f) berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za následky spojené s prípadným útekom
zvieraťa zo zabezpečeného priestoru, ak v takomto úteku nevedel prevádzkovateľ zabrániť
a nebol na tieto sklony zverenca vyslovene dopredu upozornený,
g) súhlasí, že v prípade zlých hygienických návykov, značkovania teritória, hárania zvieraťa
a opakujúceho znečisťovania obytnej časti domu bude za opateru takéhoto zvieraťa denný
poplatok zvýšený podľa platného cenníka.
2) Doba opatrovania je dohodnutá na dobu určitú, za ktorú je zaplatená odmena pri preberaní
zvieraťa držiteľom.
3) V prípade, ak si po uplynutí dohodnutej doby opatrovania držiteľ zviera neprevezme a neoznámi
poskytovateľovi nový termín prevzatia zvieraťa, prípadne takýto náhradný termín prevzatia
nedodrží, je vyzvaný na prevzatie zvieraťa a začína plynúť lehota na prevzatie zvieraťa v trvaní 30
dní. Počas tejto lehoty má držiteľ zvieraťa právo, po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa,
zviera prevziať za splnenia podmienok, že zaplatil odmenu za opatrovanie, ostatné náklady
a nahradil škodu a to všetky tieto záväzky v plnej výške.
Ak držiteľ zviera v lehote na prevzatie neprevezme a v uvedenej lehote súčasne nezaplatí všetky
splatné záväzky voči poskytovateľovi, považuje sa zviera za opustené s úmyslom držiteľa zbaviť sa
ho. Prevádzkovateľ následne oznámi príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti, že držiteľ
zvieraťa zviera opustil. Prevádzkovateľ má právo opustené zviera na náklady držiteľa umiestniť do
útulku, alebo nájsť zvieraťu nového majiteľa, alebo si zviera ponechať. Na požiadanie držiteľa
zvieraťa prevádzkovateľ oznámi ako so zvieraťom naložil len v prípade, ak držiteľ zaplatil všetky
záväzky voči prevádzkovateľovi.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1) Držiteľ zvieraťa súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutom podľa
tejto zmluvy a v plnom rozsahu platnej právnej úpravy. Prevádzkovateľ má právo spracovávať
a udržiavať osobné údaje najmä na účely veterinárnej starostlivosti, na účely evidencie zvierat
príslušnou obcou, na vedenie účtovnej evidencie, ako aj pre potreby štátnych a kontrolných
orgánov, a to v plnom rozsahu podľa platného práva.
2) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne. Zmena cenníka a zmena všeobecných
obchodných
podmienok
sa
vykonáva
zverejnením
na
internetovej
stránke
www.zvieratkovo-raca.sk, alebo doručením držiteľovi zvieraťa emailom, poštou, alebo iným
spôsobom. Zmenený cenník nadobúda účinnosť po ukončení dohodnutej doby opatrovania, ak do
tejto doby držiteľ zvieraťa zaplatil všetky splatné pohľadávky. Zmenené všeobecné podmienky
nadobúdajú účinnosť okamžite po zverejnení.

V Bratislave, dňa.................................................

Podpis držiteľa .............................................
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