
DODATOK č. 1 
k Zmluve o odchyte a umiestnení túlavých psov uzatvorená v zmysle Obchod. 

Zákonníka č. 513/91 par. 269 ods. 2 Zbierky zákonov v platnom znení 

ďalej ako „zmluva“ 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Poskytovateľ: 

Názov: OZ Tuláčik 

Sídlo: ČSA 25, 977 01 Brezno 

IČO: 45027200 

DIČ: 2022823572 

Zapísaný v registri občianskych združení pod registračným číslom VVS/1-900/90-33603 

registrovaný MV SR 

Zastúpený: JUDr. Jana Kokavcová predseda občianskeho združenia 

Kontaktný e-mail: odchyt@utuloktulacik.sk 

Kontaktný telefón: 0918 888 411 

ďalej ako „poskytovateľ“ 

 

Objednávateľ: 

Názov: Obec Predajná 

Sídlo: Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná 

IČO: 00313751 

DIČ: 2021169986 

Zastúpený: Ing. Tatiana Čontofalská - starostka obce 

Kontaktný mail: starostkapredajna@gmail.com 

Zodpovedná kontaktná osoba meno a telefonický kontakt pre odchyt psov: 

ďalej ako „objednávateľ“ 

Článok I. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o odchyte a umiestnení túlavých psov 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 28.4.2021 /ďalej len zmluva/ v tomto znení: 

 

Článok IV. - Cena a fakturácia sa dopĺňa o bod 7) nasledovne: „ Zmluvné strany sa dohodli na príspevku na 

prevádzkové náklady pre Poskytovateľa vo výške 150 € ročne. Tento príspevok je splatný 1x ročne, vždy do 

31.1. daného kalendárneho roka“.  

Článok II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami 

a jeho zverejnením na webovom sídle Objednávateľa. 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného 

vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a 

vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho 

neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Brezne, dňa...................           V Predajnej, dňa ...................... 

 

..............................................                                                             .................................................... 

       Poskytovateľ         Objednávateľ 


