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Deponačná zmluva č. 26112012 

Zmluvné strany: 

Organizácia: 

zastúpená: 

IČO: 00358011, č.ú. 

a 

Organizácia: Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom 
(ďalej prijímajúca inštitúcia), zastúpená Mgr. Peter Antal 

Predmet dohody: 

II. Predmet zmluvy 

1. Táto zmluva sa vzťahuje na uvedený druh (exemplár) nasledovne: 

1.0 somár domáci (nar. 2012) 
III. Doba platnosti zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán a 

zostáva v platnosti na dobu neurčitú, ak nebude jej platnosť iným spôsobom určená. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť platnosť zmluvy písomným vypovedaním zmluvy 30 dní pred 

navrhovaným nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia. 

IV. Všeobecné ustanovenia 

1. Všetky výdavky spojené s dopravou jedinca (ov) do prijímajúcej inštitúcie budú hradené touto inštitúciou, 

výdavky spojené s dopravou jedinca (ov) späť do deponujúcej inštitúcie budú hradené inštitúciou, ktorá 

zrušenie deponácie iniciuje. 

2. O preprave jedinca (ov) musí byť prijímajúca inštitúcia oboznámená 14 dní vopred a ďalšie potrebné 

spresňujúce informácie musia byť prijímajúcej inštitúcii poskytnuté najmenej 24 hodín pred prepravou. 
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3. Obe 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 inštitúcii podľa dohody. 

5. Prijímajúca inštitúcia zabezpečí deponovaným jedincom adekvátne umiestnenie, kŕmenie, veterinárnu a 

odbornú starostlivosť vrátane naplnenia všetkých pokynov. 

6. Zviera, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, nebude premiestnené na iné miesto mimo prijímajúcej inštitúcie bez 

toho, že by nebola upovedomená deponujúca inštitúcia ako prvá. Prijímajúca inštitúcia musí pred 

uskutočnením takéhoto zámeru obdržať písomný súhlas deponujúcej inštitúcie. Deponujúca inštitúcia 

informuje ZOO Bojnice o prípadnom úhyne čo najskôr. V prípade úhynu deponovaných zvierat vypracuje 

prijímajúca inštitúcia kompletnú a podrobnú veterinárnu správu, a) Táto správa a jej náležitosti budú obratom 

zaslané deponujúcej inštitúcii. 

7. Deponujúca inštitúcia nezodpovedá za akékoľvek osobné poranenie alebo prípadne poškodenie 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 vykonávajú pracovníci prijímajúcej organizácie. 

8. Prijímajúca inštitúcia je povinná obratom odpovedať na žiadosť o informovanie o stave deponátu pokiaľ 

deponujúca inštitúcia (ZOO Bojnice) o to požiada. 

1. Akékoľvek dodatočné menenie textu zmluvy sa vykoná písomne a podpíšu ho zodpovední zástupcovia oboch 

zmluvných strán. 

2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z toho jeden z exemplárov obdrží deponujúca inštitúcia 

a druhý z exemplárov obdrží prijímajúca inštitúcia. 

3. Zmluva bola spísaná v Bojniciach dňa 26.11.2012 a v uvedený deň bola podpísaná aj právoplatnými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

ZOO Bojnice, Ing. Milan Šovčík, riaditeľ Mgr. Peter Antal, konáte" 

V. Zmluvné ustanovenia 


