PROTOKOL O ZVERENÍ ZVIERAŤA
DO DOČASNEJ OPATERY
SÚČASNÝ DRŽITEĽ ZVIERAŤA:
Mestský útulok pre psov Poprad
Adresa:
Na letisko 3980, 058 01 Poprad, SR

Tel. číslo:
+421 910 890 208, +421 910 890 228

Mail: utulok@msupoprad.sk

DOČASNÝ OPATROVATEĽ:
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:

Tel. kontakt:

e-mail:

Dočasný opatrovateľ, 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
Predmetom dohody je dočasná opatera zvieraťa:
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 dočasnému opatrovateľovi:
Číslo evidenčnej známky:
Dočasný opatrovateľ 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
1) Dočasný opatrovateľ (ďalej len Opatrovateľ) preberá dočasnú starostlivosť o zviera na vlastné náklady, okrem
veterinárnych poplatkov, ktoré hradí Mestský útulok pre psov Poprad (ďalej len Útulok) a okrem mimoriadnych
nákladov na špeciálnu stravu pri zdravotných ťažkostiach zvieraťa, v prípade potreby je hradená aj strava bežná.
2) Opatrovateľ konzultuje všetky veterinárne úkony s Útulkom, neschválené náklady nemusia byť preplatené.
3) Opatrovateľ sa zaväzuje, že poskytne zverenému zvieraťu primeranú opateru spojenú s kvalitným životom
zvieraťa: stravu, ochranu pred chladom, teplom, inými zvieratami, zabráni zvieraťu ohrozovať ľudí.
4) Opatrovateľ sa zaväzuje, že zviera nebude na reťazi, ani v koterci.
5) Opatrovateľ neumožní zvieraťu pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru, zabezpečí hlavne v začiatkoch
dočasnej opatery, aby sa zviera nestratilo, neutieklo.
6) Opatrovateľ bude dodržiavať ustanovenia súvisiacej legislatívy SR, Zákon o veterinárnej starostlivosti
(39/2007 Z. z.), Zákon o držaní psov (282/2002 Z. z.), Všeobecno-záväzné nariadenia obce v mieste držania psa.
7) Zviera nebude použité na reprodukciu - nechcené sa párenie Opatrovateľ neodkladne oznámi zamestnancovi Útulku
a dá zviera na sterilizáciu.
8) Stratu, útek, krádež zvieraťa neodkladne Opatrovateľ oznámi zamestnancovi Útulku a spraví všetky potrebné úkony
preto, aby sa zviera našlo.
9) V prípade, že sa o zviera Opatrovateľ naďalej starať nechce, alebo nemôže z vážnych dôvodov, vráti ho do Útulku,
z ktorého zviera prevzal s dostatočným predstihom.
10) Útulok po preukázaní sa originálom tohto protokolu má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavanie
ustanovení protokolu a v prípade zistenia nedodržiavania ustanovení protokolu Opatrovateľom, môže byť zviera
Opatrovateľovi odobraté, bez nároku na úhradu vynaložených nákladov.
11) Opatrovateľ aktívne pomáha Útulku pri hľadaní nového domova pre zverené zviera inzerciou a ponukami.

III. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1) Opatrovateľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu zvieraťa v dočasnej
opatere. Opatrovateľ sa stáva zodpovedným za zviera dňom prevzatia do dočasnej opatery a zodpovednosť končí
dňom vrátenia zvieraťa do útulku.
2) Zviera je majetkom Útulku a vlastník o ňom rozhoduje v plnej miere. Útulok rozhoduje o trvalom umiestnení
zvieraťa a Opatrovateľ nie je oprávnený presunúť zviera ďalšej osobe.
3) Útulok a Opatrovateľ prehlasujú, že si Protokol o zverení zvieraťa do dočasnej opatery riadne prečítali, porozumeli
mu a svojim podpisom, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, potvrdili.
4) Tento protokol nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.
5) Tento protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Útulok a Opatrovateľ.

V Poprade, dňa: ___________________

__________________________________
Podpis pracovníka útulku
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___________________________________
Podpis dočasného opatrovateľa

