ZMLUVA O DIELO
podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného
zákonníka

č. z. ...........................
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: FA HUNTER – IGOR TOMKO
a) adresa: Hodvábna 3, 075 01 Trebišov
b) zastúpený: Igor Tomko
c) IČO: 40 95 39 12
d) bankové spojenie: TATRABANKA č.ú.262 108 2327/1100

1. 2 Objednávateľ:

a) adresa: Obec Kamienka , Kamienka 143
b) zastúpený: Ing. Benjamín Blaha – starosta obce
c) IČO: 00323110
d) bankové spojenie: 4238570001 / 5600

Čl. II
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v
intraviláne obce v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2.2. Rozsah prác je nasledovný:
- odchyt zabehnutých a túlavých zvierat v intraviláne obce po dobu 1 roka,
maximálne však 12 krát ročne
- karantenizácia a eutanázia odchytených zvierat.

Čl. III

CENA DIELA
3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
§ 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
3.2. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu ktorá bude
stanovená na základe počtu obyvateľov obce a to 0,35 euro/rok na jedného obyvateľa
3.3 Cena za zhotovenie diela je 197,40 eur / rok, pri počte obyvateľov 564 , t.j 16,45
eur/mesiac.
3.4 V cene za zhotovenie diela je zohľadnená cena za karantenizáciu a eutanáziu
odchytených zvierat.
3.5 Služby veterinárnej asanácie, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy budú vyplácané
osobitne na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán

Čl. IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe 12 – tich faktúr vždy k 20.-ému
kalendárnemu dňu každý mesiac na účet zhotoviteľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a
odošle objednávateľovi na začiatku mesiaca.
4.2. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 ods. 2
zákona č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a navyše:
- číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu
- fakturovaná suma
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
4.3. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4.4 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,
objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného
platobného dokladu objednávateľovi.

Čl. V
DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA
5.1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo uskutočnením ôsmich dvanástich
dní za rok. Prvý odchytový deň bude uskutočnený do dvoch pracovných dní od
uhradenia prvej faktúry
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dojednanú sumu vyplatí aj v prípade že sa uskutoční menej
odchytových dní. Požiadavka na zníženie počtu dní musí vzísť výlučne od
objednávateľa.
5.3 Doba karantenizácie je sedem dní. Táto doba môže byť predĺžena v prípadoch
napadnutia človeka a pri podozrení na nákazlivé ochorenie
5.4 V prípade že sa v priebehu karantenizácie prihlási majiteľ odchyteného zvieraťa, uhradí
vzniknuté náklady na karantenizáciu. Odchytené zviera bude majiteľovi odovzdané po
uhradení vzniknutých nákladov.

Čl. VI
ZMLUVNÉ POKUTY
6.1 Ak zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v Čl. II po termíne uvedenom v bode 5.1. zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela uvedenej v bode 3.2. za každý deň
omeškania.
6.2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zálohy alebo faktúry v dojednanom
termíne, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny
diela uvedenej v bode 3.2. za každý deň omeškania.
6.3. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo
inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť a to na strane objednávateľa ako aj
na strane zhotoviteľa, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.

Čl. VII
ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY
7.1. Zmluvu možno zmeniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných
strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

