OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK
Železničná 1038/15, 926 01 Sereď
IČO: 422 865 14

e-mail: oztulak@utuloksered.sk
tel.: +421 944 344 224

Číslo účtu: 2920866703/1100

Druhá šanca na život ....

ZMLUVA O OSVOJENÍ ZVIERAŤA č.

/2015

medzi:

Súčasný držiteľ (ďalej len držiteľ):

a

Nadobúdateľ (ďalej len nadobúdateľ):

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK

Meno a priezvisko: .............................................

Železničná 1038/15, 926 01 Sereď

Bydlisko: ...........................................................

IČO: 42 286 514

Číslo obč. preukazu: ..........................................

Telefón: 0944 344 224

Telefón: ............................................................

email: oztulak@utuloksered.sk

email: ...............................................................

Zviera bude chované:

-

v dome (vo vnútri):

-

v dome (na dvore) - v noci ustajnenie zabezpečené kotercom a búdou

-

v byte

Spolu uzavreli túto dohodu:
I.

PREDMET ZMLUVY

PES
meno: .......................................
pohlavie: ..................................
farba: .......................................
plemeno (predpokladané kríženie) .......................................
Dátum narodenia (pribl. odhad): .........................................
Iné: ..................................................................................
zdravotný stav zvieraťa pri prevzatí (známe skutočnosti):
.........................................................................................
čipovacie číslo:
Nadobúdateľ si uvedené informácie dôkladne prečítal. Berie do úvahy, že uvedené vlastnosti zvieraťa sa prejavili
u držiteľa. V inom chovnom prostredí a vplyvom výchovy sa môžu meniť alebo prejaviť iné. Je si toho vedomý a za
zviera preberá plnú zodpovednosť.
II.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
4/

1/
2/
3/

Nadobúdateľ bol oboznámený:
O kŕmení a starostlivosti o zviera prostredníctvom
„Základných informácií“, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto dohody.
O kladných a záporných vlastnostiach zvieraťa,
ktoré sú k dnešnému dňu známe.
Že v prípade zistenia zanedbanej starostlivosti,
týrania zvieraťa, alebo držania zvieraťa na reťazi
bude táto skutočnosť oznámená Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe a nadobúdateľ
ponesie právne následky. V takomto prípade má

5/

držiteľ právo nárokovať si na spätné prevzatie
zvieraťa bez akejkoľvek náhrady.
O potrebe
dodržiavať
Zákon
o veterinárnej
starostlivosti (39/2007 Z.z.), Zákon o držaní psov
(282/2002 Z.z.), Všeobecno-záväzné nariadenia
obce v mieste držania psa.
V prípade, že nadobúdateľ zvieraťa nemôže alebo
už nechce byť z akýchkoľvek dôvodov jeho
držiteľom, po predchádzajúcom oznámení tejto
skutočnosti držiteľovi a po spoločnej dohode
o ďalšom postupe, buď vyhľadá pre zviera nového
majiteľa, ktorý sa bude o neho riadne starať
v zmysle platných zákonov alebo vráti zviera
držiteľovi naspäť.

5/

V prípade
vrátenia
zvieraťa
naspäť
si
nadobúdateľ nebude nárokovať na vrátenie
vynaložených
nákladov,
adopčného
poplatku ani iných nákladov spojených so
starostlivosťou o zviera. Nadobúdateľ je
povinný vrátiť spolu so zvieraťom aj očkovací
preukaz.
III.

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

IV.
1/

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH
STRÁN

V prípade úmrtia nadobúdateľa , je ktokoľvek
z rodiny povinný túto skutočnosť oznámiť
pôvodnému majiteľovi, (do 7 dní) a o zviera sa
správne postarať, prípadne ak to nebude možné,
po dohode s pôvodným majiteľom nájsť zvieraťu
nový vyhovujúci domov, pričom pôvodný majiteľ si
vyhradzuje právo zviera vziať späť do svojej
opatery.
V prípade nájdenia pôvodného majiteľa do 1 roka
odo dňa straty zvieraťa je nadobúdateľ povinný
vrátiť zviera pôvodnému majiteľovi, ak nedôjde
k inej dohode medzi nadobúdateľom a pôvodným
majiteľom. V tomto prípade je pôvodný majiteľ
povinný zo zákona refundovať náklady spojené
s dovtedajším držaním zvieraťa nadobúdateľovi
a držiteľovi.
V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa údajov
v tejto zmluve (zmena miesta pobytu zvieraťa,
majiteľa, telefónneho čísla a pod.) je nadobúdateľ
povinný oznámiť túto skutočnosť držiteľovi do 7
dní od uvedenej zmeny.
Nadobúdateľ sa zaväzuje umožniť držiteľovi alebo
ním poverenej osobe, aby preverila plnenia
dohodnuté v tejto zmluve a to 1x ročne po
vzájomnej dohode o čase preverenia.
Nadobúdateľ sa zaväzuje ostať s držiteľom aspoň
v telefonickom kontakte a aspoň raz za 6
mesiacov, prvé 2 roky od nadobudnutia zvieraťa
ho informovať o jeho stave: telefonicky, mailom
alebo osobne, najlepšie zaslaním fotografií s
popisom na e-mailovú adresu.
Nadobúdateľ zároveň prehlasuje, že všetky
náklady na ošetrenie, operácie, stravu, pravidelné
návštevy u veterinára a všetko potrebné ku
kvalitnému životu zvieraťa zabezpečí nadobúdateľ.
Taktiež, že bývanie bude v byte nadobúdateľa tak,
ako bolo dohodnuté a nadobúdateľ sa zaväzuje
byt zabezpečiť tak, aby bol vhodný pre bývanie
zvieraťa, napr. sieťky na oknách , zabezpečený
balkón a pod.
V prípade
rodinných
domov
a vychádzania
zvieraťa na dvor je nadobúdateľ povinný
zabezpečiť okolie rodinného domu tak, aby to
neohrozovalo zviera na jeho živote. Napr. pes,
dobrý plot, zlý susedia a pod.
Nadobúdateľ zabráni akémukoľvek nakrytiu tohto
zvieraťa, alebo zabráni v akomkoľvek nakrytí
iného zvieraťa. Taktiež je povinný podrobiť zviera
sterilizácii/kastrácii po dovŕšení veku 7 mesiacov
(pokiaľ
ešte
zviera
nie
je
sterilizované/kastrované).
Zviera zostáva vo vlastníctve držiteľa po dobu
jedného roka od podpisu zmluvy. Po uplynutí 1
roka prechádza vlastníctvo automaticky do
vlastníctva nadobúdateľa bez podpisu ďalšej
zmluvy.

2/

VETERINÁRNE PODMIENKY

Nadobúdateľ obdrží zmluvu o osvojení zvieraťa a
svojim podpisom potvrdzuje, že od držiteľa
obdržal
potvrdený
očkovací
preukaz
so
záznamami:


Vakcinácia



Odblšenie



Odčervenie



Sterilizácia



iné ošetrenia

Nadobúdateľ si je vedomý, že pri akomkoľvek
podozrení na ochorenie zvieraťa, musí okamžite
kontaktovať veterinárneho lekára.
V. SANKCIE

1/
2/

V prípade
neoznámenia
zmeny
údajov
nadobúdateľa vopred, bude nadobúdateľovi
uložená zmluvná pokuta vo výške 100,-€.
V prípade, že nadobúdateľ nebude reagovať na
výzvy ohľadne podania správy alebo informácie
o osvojenom zvierati ani po mesiaci od vyzvania,
bude nadobúdateľovi uložená zmluvná pokuta vo
výške 100€ a to aj opakovane.
VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1/
2/
3/
4/

Nadobúdateľ sa zaväzuje, že sa bude o zviera
dôkladne
starať
a preberá
za
zviera
zodpovednosť.
Držiteľ a nadobúdateľ prehlasujú, že si Zmluvu
o osvojení zvieraťa riadne prečítali a porozumeli
jej. Na znak súhlasu ju podpísali.
Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpísania.
Táto dohoda je vyhotovená v 2-och rovnopisoch,
ktorých 1 obdrží držiteľ a 1 nadobúdateľ.

V ...............................................................

Dňa ...........................................................

...................................................................
Držiteľ : V zastúpení M. Bako – predseda OZ

..................................................................
Nadobúdateľ :

