
 

RZ č. 17/2020 
 

Dodatok č. 1 
k zmluve o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody 

zvierat Piešťany RZ č. 48/2017 
 

 
Zmluvné strany: 
 
Obec Chtelnica   
 
Zastúpená starostom: Ing. Ján Horváth     
IČO:   00312584   
DIČ:   2020530886     
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:    SK85 0200 0000 0000 0632 6212 
(ďalej len objednávateľ) 
 
       a 
 
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, so sídlom Priemyselná 12a, 
Piešťany 
 
zastúpené:   Ľubomíra  Baleková  - štatutár 
           P. O. Box D-111, Priemyselná 12a 
            921 01  P i e š ť a n y 
IČO:              35628685          
DIČ:            2021412316   
Bankové spojenie:   
Poštovábanka:IBANSK5865000000000020046882BIC:POBNSKBA  
Tatra banka : IBAN SK 5011000000002926886043 BIC: TATRSKBXXXX 
(ďalej len dodávateľ) 

 
u z a t v á r a j ú 

 
tento Dodatok č. 1 k zmluve o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre 
Slobody zvierat Piešťany RZ č. 48/2017 zo dňa 11.05.2017 (ďalej len „zmluva“) 
s nasledovnými zmenami: 
 
 

1. Čl. 1 „Predmet zmluvy“ sa mení nasledovne: 
V prípade mimopracovných dní a sviatkov, uvádzame oprávnenú kontaktnú 
osobu v obci, ktorej môžu občania hlásiť túlavé zviera. 
Meno a priezvisko: Ing. Ján Horváth 
Telefonický kontakt: +421 905 516 429 
 

2. Čl. 4. „Platobné podmienky“ sa mení nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonané služby objednávateľ zaplatí 
v hotovosti alebo na základe faktúry dohodnutú sumu 50,00 eur za 
umiestnenie túlavého zvieraťa v útulku Piešťany.   

 



 

 
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením 

tohto dodatku v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

5. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, na znak 
čoho ho vlastnoručne podpisujú. 
 

6. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú 
zmluvnú stranu. 
 

7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 01.02.2020. 
 

 
V Chtelnici, dňa 24.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––       –––––––––––––––––––––––––––– 
     objednávateľ         dodávateľ 
            Obec Chtelnica                                   RC Sloboda zvierat Piešťany 
 


