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ZMLUVA O DEPONÁCII fe^ 
č. 06/2012 

i. Zmluvné strany 

Táto zmluva o deponácii je uzatvorená v súlade s § 588 Obchodného zákonníka 
medzi: 
Milá:- Homola, Schurmannoví Nľitra - vlastník zvierat 
( d'alcj deponujúca inštitúcia) 

a 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
ÍČO: 3 i 609 651 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, vložka Č.2034/S 
zastúpená : Mgn Peter Aníal, konáte!' 
( a'aicj prijímajúca inštitúcia) 

II. Predmet zmluvy 

1. Táx zmluva sa vzťahuje na uvedené druhy ( exempláre ) nasledovne : 
k!e.-can červenokrký ( Macropus rufogríseus) - 4 kusy 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach : Milan Homola poskytuje do 
deponácie troch samcov a jednu samicu klokana rudokrkého ( Macropus rufogríseus ). 
Milan Homola si "bude nárokovať na 1. 3. 5. mláďa ( nepárne v poradí) a TECHNICKÉ 
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. bude mať nárok na 2. 4. 6. mláďa ( a ďalšie párne 
v poradí), tak aby tvorili chovný pár, t.j. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s 
r.o. sa stanú vlastníkom každého 2.4.6. - t e h o narodeného mláďaťa. 

3. Miesto umiestnenie zvieraťa: Park Š. Moysesa Žiar nad Hronom (živý kútik). 

HL Doba deponácie 

1. Tá:r, zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť zmluvu písomným vypovedaním a to aj bez 
udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 



IV. Všeobecné ustanovenia. 

1. Všetky výdavky spojené s dopravou jednotlivcov do prijímajúcej inštitúcie budú hradené 
touto inštitúciou, výdavky spojené s dopravou jednotlivcov späť do deponujúcej inštitúcie 
r-udú hradené deponujúcou inštitúciou. 

2. C preprave jedincov musí byť prijímajúca inštitúcia oboznámená 3 dni vopred a ďalšie 
potrebné spresňujúce informácie musia byť prijímajúcej inštitúcií poskytnuté najmenej 24 
hodín pred prepravou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade choroby, poranenia alebo smrti zvieraťa, 
preukázateľne nespôsobených nedbanlivosťou pracovníkov prijímajúcej inštitúcie, nebude 
prijímajúca inštitúcia niesť zodpovednosť za vzniknutý stav. 

4. Kópie- všetkých dokladov, informácií a materiálov prináležiacich ku zvieraťu budú 
deponujúcou inštitúciou poskytnuté prijímajúcej inštitúcií podľa dohody. 

5. Pripínajúca inštitúcia zabezpečí deponovaným jedincom adekvátne umiestnenie, kŕmenie, 
veterinárnu a odbornú starostlivosť. Za presne vymedzených okolností môže byť zviera 
umiestnené do nereprodukčnej situácie, za predpokladu zabezpečenia všetkých hore uvedených 
podmienok a s možnosťou znovu zariadenia do potenciálnej reprodukčnej situácie. 

6. V prípade, že zviera musí podstúpiť rizikový veterinárny alebo iný chovateľský zákrok, vrátane 
chirurgických ošetrení, musí prijímajúca inštitúcia - ak je to možné — získať telefonický súhlas 
deponujúcej inštitúcie pred vykonaním zákroku. V prípade veľkej núdze je možné od tejto 
požiadavky upustiť. Podrobnosti takéhoto zákroku prijímajúca inštitúcia poskytne deponujúcej 
inštitúcií do 2 dní písomne ( faxom , emailom ). 

7. Zviera, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje , nebude premiestnené na iné miesto mimo 
vnímajúcej inštitúcie bez toho, že by nebola upovedomená deponujúca inštitúcia ako prvá. 
Prijímajúca inštitúcia musí pred uskutočnením takéhoto zámeru obdržať písomný súhlas 

coponujúcej inštitúcie. 

8. "onujúca inštitúcia bude v priebehu 24 hodín oboznámená o úhyne jedinca (ov). 
N:s.-ocenia ( vážne poranenia alebo útek jedinca (ov) budú deponujúcej inštitúcií oznámené v 
pri ;-oehu 48 hodín. 

9. V prípade úhyr.u deponovaných zvierat vypracuje prijímajúca inštitúcia kompletnú veterinárnu 
sp rávu. 
a" Táio správa a jej náležitosti budú obratom zaslané deponujúcej inštitúcii, 
b, ieiesná schránka zostáva majetkom deponujúcej inštitúcie. Konečné disponovanie s telesnou 

. chránkou, pokiaľ má byť deponovaná v múzeu, alebo navrátená deponujúcej inštitúcii, 
r-síávajú na rozhodnutí deponujúcej inštitúcie. Prijímajúca inštitúcia sa zaväzuje dopraviť 
člesnú schránku na vlastné náklady deponujúcej inštitúcii, ak ju táto o to požiada. 

10. Deponujúca inštitúcia nezodpovedá za akékoľvek osobné poranenia alebo prípadne poškodenia 
majetku zvereného prijímajúcej inštitúcii pri nehode, úniku, nešťastí vyplývajúcom z tejto 
deponácie. Prijímajúca inštitúcia preberá plnú zodpovednosť za zvereného jedinca (e) 
pri transporte od deponujúcej inštitúcie, ak tento transport vykonávajú pracovníci 
pri'ín* ajúcej organizácie. 



1 i. V prípade odpredaja eventuálnych mláďat, náležiacich podľa vyššie uvedeného deponujúcej 
irJíitácii, prijímajúcou inštitúciou, zaväzuje sa prijímajúca inštitúcia oboznámiť deponujúcu 
inštitúciu o tretej strane - kupujúcom. 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Akč>;oľvek dodatočné menenie textu zmluvy sa vykoná písomne a podpíšu ho zodpovední 
zástupcovia oboch zmluvných strán. 

2. Zm. ..va nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňa 21.6.2012, nie však 
skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle . 

3. T á x zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z toho jeden z exemplárov obdrží 
deponujúca inštitúcia a druhý exemplárov obdrží prijímajúca inštitúcia. 

V Zi: d Hronom, dňa 20.6.2012 
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deponujúca inštitúcia 
/ 

prijímajúca inštitúcia 


