
Tashnické služby Žiar nad Hronom 
spol. s r.o. 

došio: 2 ] -06- 2012 * 

l Komu 
ZMLUVA O ÚSCHOVE 

1/2012 
uzatvorená v súlade s ust. 747 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

I. ZMLUVNÉ STRANY: 

1. CVČ Spektrum 
Sídlo : 010 01 Žilina, Hurbanova 28 
IČO : 37810961 
Zastúpené: riaditeľkou CVČ RNDr. Alenou Štolfovou 

2.TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31 609 651 
Zastúpenie: Mgr. Peter Antal, konateľ 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, vložka Č.2034/S 

II. PREDMET ZMLUVY: 

Zmluvné strany sa dohodli na úschove kozy kamerúnskej a prasaťa afrického vo vlastníctve 
zložiteľa u uschovávateľa. 

III. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY : 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

IV. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Uschovávateľ zabezpečí zvieratám potrebnú starostlivosť, vrátane potravy na vlastné 
náklady. 

2. Obe zmluvné strany sa dohodli, že v prípade choroby, poranenia alebo smrti zvieraťa, 
preukázateľne nespôsobených nedbanlivosťou uschovávateľa, nebude tento niesť 
zodpovednosť za vzniknutý stav. 

3. V prípade smrti zvieraťa, odovzdá do 3 dní uschovávateľ zložiteľovi veterinárnu 
správu o úhyne. 

4. Zložiteľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú jedincami zverenými 
uschovávateľovi. 

5. Uschovávateľ preberá za zverené zvieratá plnú zodpovednosť. 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 



2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 
47 Občianskeho zákonníka. 

3. Uschovávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu kedykoľvek, s výpovednou lehotou 30 
dní, ktorá začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom riadne prečítali, že je 
uzatvorená po vzájomnej dohode, v súlade so zákonom, s ich slobodnou vôľou, že 
nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, že s jej obsahom 
súhlasia, na znak čoho ju podpísali. 

V Žiline, dňa 1 9 . 2 0 1 2 

RNDr. Alena Štolfová 
zložiteľ 

Mgr. Peter Antal 
uschovávateľ 
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