PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZVIERAŤA
Z MESTSKÉHO ÚTULKU PRE PSOV POPRAD
SÚČASNÝ DRŽITEĽ ZVIERAŤA:
Mestský útulok pre psov mesta Poprad
Adresa:
Na letisko 3980, 058 01 Poprad, SR

Tel. číslo:
+421 910 890 208

Mail: utulok@msupoprad.sk

NADOBÚDATEĽ (BUDÚCI DRŽITEĽ/PÔVODNÝ MAJITEĽ):
(ďalej len “Nadobúdateľ”)
Meno a priezvisko:

RČ:

Trvalý pobyt:
Ulica: …………………………………………. súp.č./or.č. …...……. PSČ: …………. Mesto: ………..…………...
Miesto držania psa:

□ Rodinný dom □ Bytový dom □ Podnikateľský objekt □ Iné

……………….

Ulica: …………………………………………. súp.č./or.č. …...……. PSČ: …………. Mesto: ………..…………...
Číslo OP:

ZŤP/ZŤPS preukaz:

□ áno □ nie

Tel. kontakt:

Nadobúdateľ, ktorý nemá trvalý pobyt na adrese rodinného domu, v ktorom sa pes drží je povinný predložiť potvrdenie vlastníka
rodinného domu, že pes je chovaný a držaný na adrese uvedenej nehnuteľnosti. V potvrdení je vlastník povinný uviesť meno,
priezvisko, dátum narodenia a presnú adresu. Podpis vlastníka musí byť úradne overený.

I. PREDMET DOHODY
Údaje PES

Evidenčné číslo:

Dátum narodenia psa:

Meno:

Odhadovaný vek psa (roky a mesiace):

Plemeno/predpokladané kríženie:
Pes so sprísneným držaním

Príchod do útulku:

□ áno □ nie

Číslo čipu/tetovanie:

Farba:

Pohlavie:

□ suka □ pes

Výcvik psa:

□ áno □ nie

Výška psa v kohútiku(cm):

Výrazné kladné vlastnosti prejavené v útulku:
Výrazné záporné vlastnosti prejavené v útulku:
Iné skutočnosti známe z útulku:
Zdravotný stav pri príchode do útulku:
Zdravotný stav, v ktorom sa odovzdáva Nadobúdateľovi:
Číslo evidenčnej známky:
Nadobúdateľ si uvedené informácie dôkladne prečítal. Berie do úvahy, že uvedené vlastnosti zvieraťa sa prejavili
v útulku. V inom chovnom prostrední a vplyvom výchovy sa môžu meniť alebo prejaviť iné. Je si toho vedomý a
za zviera preberá plnú zodpovednosť.
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II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Nadobúdateľ bol oboznámený:
1) o kŕmení a starostlivosti o zviera službukonajúcou osobou v útulku,
2) o kladných a záporných vlastnostiach zvieraťa, ktoré sú známe v útulku,
3) o potrebe dodržiavať Zákon o veterinárnej starostlivosti (39/2007 Z. z.), Zákon o držaní psov (282/2002 Z. z.), Všeobecnozáväzné nariadenia obce v mieste držania psa,
4) že v prípade zistenia zanedbanej starostlivosti o zviera alebo týrania zvieraťa, nesprávnej starostlivosti (vrátane kŕmenia) alebo
v prípade držania zvieraťa na reťazi a obmedzovanie jeho voľnosti bude táto skutočnosť oznámená Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe a nadobúdateľ ponesie právne následky; v takomto prípade má útulok právo nárokovať si na spätné prevzatie
bez akejkoľvek náhrady,
5) v prípade, že Nadobúdateľ zvieraťa nemôže byť z určitých dôvodov už jeho vlastníkom, vyhľadá pre zviera nového
nadobúdateľa, ktorý sa bude o neho riadne starať v zmysle platných zákonov; o zmene nadobúdateľa bude informovať útulok,
oznámi jeho základné údaje (meno, adresu, telefón, e-mail, adresu držania zvieraťa),
6) v prípade závažných dôvodov útulok preberie zviera späť, ale aj v prípade, že mu to kapacitné možnosti dovolia; v opačnom
prípade prechádza plná zodpovednosť za zviera na rodinných príslušníkov Nadobúdateľa; v prípade možností spätného prevzatia
zvieraťa útulkom si Nadobúdateľ nebude nárokovať na vrátenie nákladov uhradených pri prevzatí zvieraťa ani iných nákladov
na zviera vynaložených; Nadobúdateľ je povinný vrátiť spolu so zvieraťom aj očkovací preukaz,
7) so skutočnosťou, že v prípade nájdenia pôvodného majiteľa do 1 roka odo dňa straty zvieraťa je Nadobúdateľ povinný vrátiť
zviera pôvodnému majiteľovi, ak nedôjde k inej dohode medzi Nadobúdateľom a pôvodným majiteľom; v tomto prípade je
pôvodný majiteľ povinný zo zákona refundovať náklady spojené s dovtedajším držaním zvieraťa Nadobúdateľovi.

III. VETERINÁRNE PODMIENKY
1) Nadobúdateľ obdrží Protokol o odovzdaní a prevzatí zvieraťa z útulku pre psov Poprad a svojim podpisom potvrdzuje, že
z útulku obdržal potvrdený očkovací preukaz so záznamami: vakcinácia, odblšenie, odčervenie, sterilizácia (ak bola vykonaná),
iné ošetrenia (ak boli vykonané).
2) Nadobúdateľ berie na vedomie, že je pri prevzatí šteňaťa mladšieho ako 3 mesiace povinný doplniť očkovanie o besnotu vo veku
4-6 mesiacov. Šteňa nie je v útulku očkované proti besnote pre jeho nízky vek.
3) Nadobúdateľ si je vedomý, že pri akomkoľvek podozrení na ochorenie zvieraťa, musí okamžite kontaktovať veterinárneho lekára.
4) Ak prepuknú u zvieraťa prvé príznaky ochorenia do 5 dní odo dňa osvojenia, Nadobúdateľ okamžite informuje útulok na tel.
čísle: +421 910 890 208 a má právo zviera vrátiť, pričom mu budú vrátené náklady uhradené pri prevzatí zvieraťa.
5) Útulok nenesie zodpovednosť za ochorenia, ktoré sa prejavia po 5-tich dňoch po prevzatí zvieraťa a ochorenia spôsobené
nesprávnou starostlivosťou Nadobúdateľa.
6) V prípade, ak zviera ochorie viď. Čl. III ods. 5, náklady na liečbu hradí Nadobúdateľ sám.
7) Útulok nenesie zodpovednosť za ochorenia, ktoré sa v útulku u zvieraťa neprejavili (napr. nádorové ochorenia, ochorenia srdca a
iné ochorenia).

IV. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1) Nadobúdateľ sa zaväzuje, že sa bude o zviera dôkladne starať a preberá za zviera zodpovednosť.
2) Útulok a Nadobúdateľ prehlasujú, že si Protokol o prevzatí zvieraťa z útulku riadne prečítali, porozumeli mu a svojim podpisom,
nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, potvrdili.
3) Tento protokol nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.
4) Tento protokol je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží útulok, Nadobúdateľ, zmluvný veterinárny
lekár a oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Poprad.
V Poprade, dňa: ___________________

__________________________________
Podpis pracovníka útulku.

___________________________________
Podpis Nadobúdateľa.
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