
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení, medzi nasledujúcimi 
zmluvnými stranami: 

 
1. Objednávateľ:  Mesto Kežmarok 
   zastúpené primátorom mesta 
   Ing. Igorom Šajtlavom 
   IČO: 326 283 
   Bankové spojenie: Unicreditbank Kežmarok 
   Číslo účtu: 6608185127/1111 
   Adresa: Mestský úrad, Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok 
 
2. Vykonávateľ:  Občianske združenie Útulok 
   zastúpené predsedníčkou Alžbetou Ninčákovou, trvale bytom  

M.Lányiho 15, Kežmarok  
   IČO: 37786580 
   DRČ: 2021492462 
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu:  
   Sídlo: M. Lányiho 15, 060 01 Kežmarok  
   OZ   zaregistrované: na Ministerstve vnútra SR  
 
 
     I. 
 
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomnej spolupráce pri zabezpečení umiestnenia 
a starostlivosti o odchytené zvieratá v špeciálnom zariadení /útulku/ vykonávateľa. 
 
     II. 
 
2.1.  Vykonávateľ sa zaväzuje: 
   
na požiadanie objednávateľa zabezpečiť v súlade s platnými právnymi predpismi 
zaevidovanie, umiestnenie a poskytovanie odbornej starostlivosti túlavým zvieratám, 
odchyteným v katastri mesta Kežmarok vo svojom zariadení na dobu neurčitú, resp. do dňa 
prevzatia zvieraťa jeho majiteľom, alebo osvojiteľom. Neprevzaté zvieratá vykonávateľ 
nevracia objednávateľovi.  
 
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
 
Na svoje náklady dopravovať a odovzdávať odchytené túlavé zvieratá z katastra Mesta 
Kežmarok do špeciálneho zariadenia vykonávateľa, zabezpečiť oznámenie o počte, popise 
a odovzdaní odchytených zvierat v novinách mesta Kežmarok  a uhradiť vykonávateľovi 
paušálnu náhradu nákladov spojených s umiestnením a výživou zvierat vo výške 3700,- € na 
celú dobu platnosti zmluvy. Paušálna náhrada 3700,- €  je dohodnutá bez ohľadu na počet 
umiestnených zvierat a je splatná do 31.03.2013.  
 
 
 



      III. 
 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 21.02.2013 do 31.12.2013. Ukončiť túto 
zmluvu je možné písomnou dohodou, alebo výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou, 
ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni doručení výpovede. Účinky doručenia má aj 
zmarenie doručenia výpovede na adresu predsedu združenia alebo adresu združenia 
evidovaného v príslušnom registri.  
   
      IV. 
 
Každú zmenu tejto zmluvy je možné vykonať len po dohode zmluvných strán, formou 
písomného dodatku k zmluve. Zmluva je zhotovená  v piatich exemplároch, z ktorých dva 
exempláre obdrží vykonávateľ a tri exempláre objednávateľ. Zmluva nadobúda platnosť 
dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Kežmarku, dňa 22.02.2013 
 
  
 
 
 
 
 
Objednávateľ:      Vykonávateľ: 
 
 
 
.............................................    .............................................. 
        Ing. Igor Šajtlava           Alžbeta Ninčáková 
primátor mesta Kežmarok              predseda OZÚ 


