
Dodatok č. 1 

k Zmluve o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov 
zo dňa 15. 01. 2022 (ďalej len Dodatok č. 1) medzi 

 

Objednávateľom:  Obec Plavnica 

v zastúpení: Rastislav Grich, starosta obce 

Adresa: Plavnica 121, 065 45  Plavnica 

Bankové spojenie: SK65 0200 0000 0000 1272 7602 

IČO: 00330124   

Kontakt: 052 428 38 81, 0917 366 145  

E-mail: starosta@plavnica.sk  

a 

Poskytovateľom služby: Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 

v zastúpení: Mgr. Lenka Vašková 

Adresa: Mýtna 0, 064 01 Stará Ľubovňa 

Bankové spojenie: SK62 1100 0000 0029 4303 1477 

IČO: 37790595  

Kontakt: 0911 548 025  

E-mail: lubovnianskepsiky@gmail.com  

 

I Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len “dodatok”) sa mení Čl. IV bod 3 

nasledovne: 

Cena za umiestnenie jedného zvieraťa je stanovená dohodou vo výške 10,00 € - prijímací 

poplatok. Poplatok za ustajnenie psa v karanténnej stanici je 5,00 €/deň ustajnenia pri psovi 

s hmotnosťou nad 20 kg, resp. 4,00 €/deň ustajnenia pri psovi s hmotnosťou do 20 kg,                        

v ktorom sú náklady na stravu, pitný režim a starostlivosť podľa dĺžky pobytu v zariadení. 

Úhrada za veterinárnu starostlivosť (vstupná prehliadka, odblšenie, odčervenie, očkovanie, 

čipovanie, zneškodnenie - kremácia) podľa preukázaných nákladov. 

 

II Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia zmluvy o spolupráci pri starostlivosti 

o túlavých psov zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými osobami oboch 

zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.  

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 

rovnopis. 

 

 

V Plavnici, dňa 15. 01. 2022 V Starej Ľubovni, dňa 15. 01. 2022 
 

 

 

 

 

 

v. r.    v. r.  

…………………………………………… …………………………………………… 

               za objednávateľa                                                                   za poskytovateľa služby 
  

 

 

mailto:lubovnianskepsiky@gmail.com

