
DZO_01082018 

DZO_004/2020 

 

Dodatok č. 1 

k Rámcovej zmluve o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci 

zo dňa 01.08.2018, ďalej len „zmluva“ 

___________________________________________________________________________ 

    

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno:  Obec Spišský Štvrtok  

Sídlo:    Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok  

IČO:   00329631  

Zastúpená:     Ing. Ján Greš - starosta  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu:    SK 32 5600 0000 0034 1214 3001 

 

 (ďalej len ako "objednávateľ")  

 

Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  MVDr. Lenka Zolnierčiková  

Sídlo:    Nábrežná 1281/10, 06001 Kežmarok  

IČO:    51792460  

DIČ:    1084387216 

Bankové spojenie:  Fio Banka  

Číslo účtu:   SK 32 8330 0000 0026 0090 7465 

Tel.:    0948 598 268  

 

(ďalej len ako "poskytovateľ") 

 

 

uzavreli v zmysle čl. 6, bod 6.4. „zmluvy“  tento dodatok  č.1/2020 k Rámcovej zmluve o 

spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci zo dňa 01.08.2018 : 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

1) V článku  3. Cena , sa bod 3.1.  mení nasledovne:   

 

3.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na 60,00 EUR 

za odchyteného psa / fenu a 30,00 EUR za odchyteného kocúra / mačku. Cena je 

konečná a nemenná. 

 

2) Článok 2. Práva a povinnosti zmluvných strán  sa dopĺňa o nový bod 2.10. , ktorý znie : 

 

2.10. Ak sa pôvodný majiteľ odchyteného zvieraťa do 3 mesiacov od odchytu zvieraťa 

neprihlási a dôveryhodne nepreukáže vlastníctvo zvieraťa, po uplynutí tejto lehoty sa 

obec stáva vlastníkov odchyteného zvieraťa. Na základe tohto dodatku obec dáva 

súhlas na prevod vlastníctva umiestneného zvieraťa na vlastníka: Občianske 

združenie Cesta za domovom, Sadová 726/17, 058 01 Poprad, prevádzkovateľa 

karanténnej stanice a útulku, kde sú po odchyte zvieratá umiestnené. Prevodom 



vlastníctva obci nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti ani náklady na umiestnené 

odchytené zvieratá.“  

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. 

2) Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

3) Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol          

uzatvorený v  tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnom         

mene podpisujú.  

4) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom      

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce www.spisskystvrtok.sk . 

 

 

V Spišskom  Štvrtku,   dňa ............................. 

 

 

 

 

 

 

.......................................     .............................................. 

     objednávateľ                 poskytovateľ 

http://www.spisskystvrtok.sk/

