
Dohoda  o dočasnom umiestnení odchytených psov v karanténnej stanici 

mesta Námestovo 
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

(ďalej len ako „dohoda“) 

 

Čl. I.  

Účastníci dohody 

 

Účastník I.: 

 

Mesto Námestovo 

so sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 

Zastúpené : Milan Hubík – primátor mesta 

IČO : 00314 676 

DIČ : 2020571707  

Bank. spojenie :  VÚB, a. s., pobočka Námestovo 

IBAN: SK45 0200 0000 0000 1682 2332 

( ďalej len ako „účastník I.“) 

 

Účastník II.: 

 

Občianske združenie Oravský Ňufáčik 

so sídlom : Štefánikova 265/14, 029 01 Námestovo 

Zastúpené : Darina Tureková, predsedníčka OZ 

IČO : 51657660 

DIČ : 2120752392 

 ( ďalej len ako „účastník II.“) 

 

 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Mesto Námestovo ma zriadenú karanténnu stanicu pre dočasné umiestnenie túlavých 

psov odchytených v meste Námestovo nachádzajúcu sa na parcele C –KN č. 56/76, druh 

pozemku: ostatná plocha o výmere 1902 m², k. ú. Slanica (ďalej len ako „karanténna 

stanica“). Karanténna stanica pozostáva z 10 samostatných prístreškov ( kotercov ) pre 

odchytených psov. 

 

Čl III. 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je špecifikácia práv a povinností účastníkov dohody 

pri dočasnom umiestňovaní a starostlivosti o odchytených psov v karanténnej stanici 

mesta Námestovo. 

 



 

Čl IV. 

Doba uzatvorenia  

 

1. Účastník I. a účastník II. sa dohodli, že predmetná dohoda  sa uzatvára na dobu určitú 

v trvaní od 01.06.2022 do 31.05.2027. 

 

 

 

Čl V. 

Podmienky dočasného umiestnenia psov 

 

1. Účastník II.  je oprávnený na svoje náklady a zodpovednosť umiestňovať odchytených 

psov, odchytených aj mimo územia mesta Námestovo, do piatich kotercov karanténnej 

stanice mesta Námestovo na dobu maximálne 60 dní. Po uplynutí tejto doby, v prípade 

ak je odchytený pes naďalej umiestený v tejto karanténnej stanice, účastník II. o tejto 

skutočnosti bezodkladne informuje náčelníka Mestskej polície mesta Námestovo, ktorý 

stanoví ďalší postup v zmysle platnej právnej úpravy. 

2. Účastník II sa zaväzuje počas celej doby uzatvorenia dohody ponechať päť voľných 

samostatných kotercov v prípade potreby odchytu a  dočasného  umiestnenia túlavého 

psa pohybujúceho sa na území mesta Námestovo.  

3. Účastník II. preberá akúkoľvek starostlivosť a zodpovednosť za všetkých psov, ktorí sú 

dočasne umiestnení  v karanténnej stanici mesta Námestovo. 

4. Účastník II. je povinný na vlastné náklady zabezpečiť krmivo i veterinárnu starostlivosť  

všetkým umiestneným psom v karanténnej stanici mesta Námestovo. 

5. Účastník II.  je povinný informovať náčelníka Mestskej polície Námestovo o umiestnení 

každého psa v karanténnej stanici mesta Námestovo. 

 

 

Čl. VI. 

Ukončenie dohody 

 

1. Účastník I. a účastník II. sa dohodli, že predmetnú Dohodu  je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou oboch účastníkov dohody, 

b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka dohody aj bez udania dôvodu 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúcim 

po dni v ktorom bola písomná výpoveď druhému účastníkovi dohody doručená. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, ktoré budú odsúhlasené a podpísané oboma účastníkmi dohody. 

2. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 



3. Práva a povinnosti účastníkov tejto dohody neupravené touto dohodou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1993 Z. z., Občiansky zákonník. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť 

podľa ustanovenia. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na web. sídle účastníka II. v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe  k informáciám.   

5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka 

dohody. 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že táto dohoda predstavuje slobodný a vážny prejav ich 

vôle je pre nich zrozumiteľná a určitá, dohodu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok, pred jej podpísaním si ju prečítali a jej obsahu porozumeli, 

na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

V Námestove, dňa 24.5.2022                          

 

 

 

 

 

Za účastníka I:               Za účastníka II: 

 

 

 

 

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

Mesto Námestovo     Občianske združenie Oravský Ňufáčik 

Milan Hubík – primátor mesta                              Darina Tureková, predsedníčka OZ 

 

 

 

 

 

 

 


