OBČIANSKE ZDRUŽENIE TÚLAVÉ ŠŤASTIE
KOLLÁROVÁ 38, 036 01 Martin
IČO: 42351634 DIČ: 2024069124
Číslo účtu:2000591639/8330
IBAN: SK9183300000002000591639
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
www.tulavestastie.sk
e-mail: tulavestastie@gmail.com
tel.: +421 907 813 368 / +421 908 236 623

_____________________________________________________________________________________

Darovacia zmluva

uzatvorená v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka
ZMLUVNÉ STRANY

DRŽITEĽ/MAJITEĽ
(ďalej len „darca“)
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TÚLAVÉ ŠŤASTIE
KOLLÁROVÁ 38, 036 01 Martin
IČO: 42351634 DIČ: 2024069124
Číslo účtu: 2000591639/8330
IBAN: SK9183300000002000591639
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
www.tulavestastie.sk
e-mail: tulavestastie@gmail.com
tel.: +421 907 813 368 / +421 908 236 623

ZÁUJEMCA
(ďalej len „obdarovaný“)
Meno a priezvisko..................................................................
Bydlisko:................................................................................
Rodné číslo:...........................................................................
Telefón:..................................................................................
e-mail:.....................................................................................

Zodp. zástupca: Róbert Šimčisko
Kontakt : Telefón: +421 907 813 368
email: simpo21@azet.sk

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, a že sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy za nasledujúcich podmienok
:
1.

I. PREDMET ZMLUVY
Touto zmluvou darca prenecháva obdarovanému predmet daru bližšie špecifikovaný v dobe 2 tohto článku a
obdarovaný tento dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

2.

Predmetom darovania podľa tejto zmluvy je zviera s nasledujúcou charakteristikou :
Druh zvieraťa:........................................................................................................................................................
Meno:......................................................................................................................................................................
Plemeno (predpokladané kríženie):....................................................................................................................
Pohlavie:................................................................................................................................................................
Dát.nar. (približne):.............................................................................................................................................
Farba, špeciálne znaky:.......................................................................................................................................
Očkovania:............................................................................................................................................................
Čipovacie číslo:.................................................................................................................................................... ..
Sterilizácia/kastrácia (dátum):..............................................................................................................................
Zdravotný stav pri odovzdávaní (známe skutočnosti):......................................................................................
Iné dôležité upozornenia na známe skutočnosti:.................................................................................................
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Adresa, na ktorej bude zviera chované:...............................................................................................................
Zviera bude chované: *hodiace sa zakrúžkovať
a)
b)
c)

1.
2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.

II. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN
Obdarovaný výslovne vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy preberá na seba všetku zodpovednosť súvisiacu s
chovom a opaterou zvieraťa, rovnako za škody ním spôsobené. Takisto znáša plnú zodpovednosť za úhradu
všetkých veterinárnych poplatkov.
Obdarovaný sa zaväzuje, že sa bude o darované zviera dôkladne starať, zabezpečí mu dôstojné životné
podmienky, výchovu a potrebnú veterinárnu starostlivosť.
Nadobúdateľ vyhlasuje, že bol oboznámený:
a/ o zdravotnom stave zvieraťa, o známych kladných a záporných vlastnostiach zvieraťa, ako aj o jeho ďalších
charakteristikách; zároveň berie na vedomie, že uvedené vlastnosti psa sa prejavili u držiteľa, v inom
chovnom prostredí a vplyvom výchovy sa môžu meniť alebo prejaviť iné.
b/ o kŕmení a starostlivosti o zviera
a/ o povinnosti dodržiavať Zákon o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z.z.), Zákon o držaní psov (č. 282/2002
Z.z.), Všeobecno-záväzné nariadenia obce v mieste držania psa, a všetky zákony platné SR týkajúce sa chovu a
držania spoločenských zvierat
b/ s tým, že v prípade zistenia zanedbanej starostlivosti o zviera alebo týrania zvieraťa alebo v prípade držania
zvieraťa na reťazi a obmedzovania jeho voľnosti, bude táto skutočnosť oznámená Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe a obdarovaný ponesie právne následky. V takomto prípade má držiteľ právo na vrátenie
zvieraťa a nadobúdateľ má povinnosť vydať ho darcovi
c/ s tým, že v prípade, ak mu vznikne povinnosť vrátiť zviera darcovi, obdarovanému nevznikne právo na
náhradu akýchkoľvek vynaložených nákladov spojených so starostlivosťou o zviera, príp. iných nákladov
vzniknutých súvislosti prevzatím zvieraťa podľa tejto zmluvy. Nadobúdateľ je v tomto prípade povinný vrátiť
spolu so zvieraťom aj očkovací preukaz/pas.
d/ so skutočnosťou, že v prípade nájdenia pôvodného majiteľa do 1 roka odo dňa straty zvieraťa, a ktorého
vlastníctvo bude hodnoverne preukázané, je obdarovaný povinný vrátiť zviera pôvodnému majiteľovi, ak
nedôjde k inej dohode medzi obdarovaným a pôvodným majiteľom. V tomto prípade je pôvodný majiteľ
povinný refundovať náklady spojené s dovtedajším držaním zvieraťa obdarovanému.
e/ že v prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa údajov v tejto zmluvy (miesto pobytu psa, úmrtie psa, zmeny
údajov obdarovaného a pod.) je povinný oznámiť túto skutočnosť do 14 dní od uvedenej zmeny darcovi
Ďalej obdarovaný vyhlasuje, že v prípade, ak nebude naďalej schopný alebo už nebude chcieť byť z akýchkoľvek
dôvodov držiteľom zvieraťa, po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti darcovi a po spoločnej dohode
o ďalšom postupe, buď vyhľadá pre zviera nového majiteľa, na ktorého prejdú práva a povinnosti z tejto zmluvy a
ktorý sa bude o zviera riadne starať v zmysle platných zákonov alebo obdarovaný vráti zviera späť darcovi.
V tomto prípade nemá voči darcovi nárok na refundáciu akýchkoľvek už vynaložených nákladov vzniknutých
v súvislosti so starostlivosťou o zviera.
Darca vyhlasuje, že obdarovanému poskytol všetky jemu známe a dostupné informácie o darovanom zvierati.
Darca nijako nezodpovedá za temperament zvieraťa, jeho zdravie, mentálnu dispozíciu alebo výcvik.
III. ĎALŠIE DOJEDNANIA
Prevzatie a odovzdanie zvieraťa sa uskutoční dňom podpisu tejto zmluvy, čo obe zmluvné strany potvrdzujú
svojimi podpismi na tejto zmluve.
Po ústnej dohode medzi zmluvnými stranami, obdarovaný uskutoční úhradu časti veterinárnych nákladov formou
finančného daru 50€, čo obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.
Pri odovzdaní a prevzatí zvieraťa obdarovaný obdrží od darcu okrem jedného vyhotovenia tejto zmluvy aj
potvrdený očkovací preukaz/pet pas zvieraťa, v ktorom budú uvedené aj tieto záznamy:



4.

5.
6.
7.

v dome (na dvore so zateplenou búdou, prípadne aj kotercom)
v dome (vo vnútri)
v byte

vakcinácia
čipovanie

Obdarovaný sa zaväzuje, že dá zviera nadobudnuté touto zmluvou kastrovať, a to do 2 týždňov odo dňa jeho
prevzatia (ak ešte kastrovaný nebol), ak to jeho zdravotný stav dovoľuje, inak hneď len čo to jeho zdravotný stav
bude dovoľovať, najneskôr do dovŕšenia 1 roka života. U šteniat a mačiat je kastrácia možná aj od pol roka
života.
Nadobúdateľ si je vedomý, že pri akomkoľvek podozrení na ochorenie zvieraťa, musí okamžite kontaktovať
veterinárneho lekára. Darca nenesie žiadnu zodpovednosť za následky ochorenia.
Darca si vyhradzuje právo kontroly darovaného zvieraťa (telefonicky alebo osobne) za účelom preverenia plnení
dohodnutých v tejto zmluve , a to najmenej 1x za pol roka.
Obdarovaný sa zaväzuje umožniť darcovi vykonanie kontroly, a to najneskôr do 2 týždňov od vyzvania.
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8.

Obdarovaný sa zaväzuje ostať s darcom minimálne v telefonickom kontakte, a aspoň raz za 6 mesiacov ho
informovať o stave zvieraťa: telefonicky, mailom alebo osobne, najlepšie zaslaním fotografií s popisom na emailovú adresu OZ Túlavé Šťastie (tulavestastie@gmail.com), a to v najbližších 2 rokoch po prevzatí zvieraťa.
9. Obdarovaný berie na vedomie, že v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka je darca oprávnený domáhať sa
vrátenia daru podľa tejto zmluvy, a to v prípade :
a. porušenia čl. II ods. 2 písm. g) t.j. neoznámenia zmeny akýchkoľvek údajov týkajúcich sa tejto zmluvy,
b. ak obdarovaný nebude reagovať na výzvy ohľadne podania správy alebo informácie o darovanom zvierati, a to
ani v dodatočnej lehote 1 mesiac po obdržaní vyzvania,
c. v prípade porušenia čl. III bod 5 t.j. ak obdarovaný neumožní darcovi preverenie plnení dohodnutých touto
zmluvou,
d. v prípade porušenia záväzku sterilizácie/kastrácie a nezabránenia svojvoľnému rozmnožovaniu zvieraťa podľa
čl. III bod. 2 tejto zmluvy,
10. V prípade vrátenia zvieraťa darcovi, nemá obdarovaný nárok na akékoľvek finančné vyrovnanie, ani na náhradu
akýchkoľvek vzniknutých nákladov v súvislosti s chovom zvieraťa.

1.
2.
3.
4.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
Obdarovaný svojim podpisom na tejto zmluve zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre
potreby realizácie tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu plne porozumeli,
a svojim podpisom nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok ju vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa:

––––––––––––––––––––––––
OZ Túlavé Šťastie

–––––––––––––––––––––––
obdarovaný
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