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Zmluva o zverení zvieraťa do starostlivosti 
 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
názov zariadenia:  Hotel 4 labky 

prevádzkovateľ: BPS oil s.r.o. 

v zastúpení: Ján Kondrla 

IČO: 50 539 094 

Vložka číslo: 41847/N 

sídlo: Na Hôrke 15, 949 11 Nitra 

prevádzka: Družstevná 214, 956 12 Kamanová, okres Topoľčany 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK46 0900 0000 0051 2841 1485 

(ďalej len „hotel“)  
 
a 
 
meno a priezvisko majiteľa: ........................................................... 

adresa: ........................................................... 

aktuálne telefónne číslo: ........................................................... 

doklad totožnosti: ........................................................... 

meno zvieraťa: ........................................................... 

pohlavie zvieraťa: pes / fenka 
(ďalej len „majiteľ“)  

 
sa zmluvne strany dohodli na uzavretí tejto zmluvy o zverení zvieraťa do starostlivosti (ďalej len „zmluva“) 
nasledovne: 

 
Článok 1 

 
Majiteľ umiestňuje k starostlivosti zviera plemena ................................, na dohodnuté obdobie 
od ........................ do ........................ do starostlivosti hotela. Prijímanie a odovzdávanie zvierat organizujeme v 
časoch medzi 9.00 až 11.00 doobeda a medzi 16.00 až 18.00 popoludní. 
 

Článok 2 
 
Majiteľ vyhlasuje, že odovzdávané zviera do starostlivosti hotela: 
1. má aktuálne očkovania 
2. je a) zdravé 
         b) choré a vyžaduje si nasledujúcu liečbu (liek a jeho dávkovanie) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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Článok 3 
 
Po dobu pobytu zvieraťa necháva majiteľ v hoteli: 
1) očkovací preukaz zvieraťa 
2) iné - obojok, vodítko a náhubok, deku, misky 
..................................................................................................................................................... 
Súhlas majiteľa psa s ošetrením v prípade potreby vo Veterinárnej ambulancii Kamanová, u MVDr. Jozefa 
Adamca, prípadne uveďte svojho veterinára: .................................................................................................... 
 

Článok 4 
 
Náklady na pobyt zvieraťa v hoteli počas dohodnutého obdobia boli vyčíslené podľa platného cenníka a 
predstavujú sumu ............. €, slovom ................................. € za každý deň pobytu. 
 

Článok 5 
 
V súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy sa majiteľ zaväzuje: 
a) uhradiť náklady spojené s pobytom zvieraťa v hoteli 
b) prevzatie zvieraťa v termíne dohodnutom v článku 1 

 
Článok 6 

 
Majiteľ súhlasí / nesúhlasí s publikovaním fotografií z pobytu v Hoteli ''4 Lapky'' na Facebooku alebo 
internetových stránkach hotela. 

 
Článok 7 

 
1. Dohodnutý dátum pobytu zvieraťa v tejto zmluve môže byť zmenený na základe obojstrannej dohody 

medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy. 
2. V prípade predĺženia termínu pobytu - so súhlasom hotela, je majiteľ povinný uhradiť ďalšie náklady 

dohodnuté s hotelom. 
Článok 8 

 
V prípade, keď majiteľ psa: 
 

1. neuhradí úplné platby uvedené v článku 4, 
2. nebude kontaktovať hotel v súvislosti s predĺžením pobytu zvieraťa a nebude reagovať na telefonáty 

z hotela, 
3. uviedol v tejto zmluve neaktuálne telefónne číslo 
4. alebo osoba ním poverená, bez toho, aby o tom informovala hotel a splnila zmluvné požiadavky, 

neodoberie zviera do 3 dní od dátumu uplynutia lehoty stanovenej v tejto zmluve, 
 
sa zmluvné strany dohodli, že majiteľ sa vzdáva všetkých práv na zviera uvedené v článku 1 tejto zmluvy. 
 
V prípade predaja zvieraťa uvedeného v článku 1 z dôvodu prípadov uvedených v článku 8 alebo jeho 
prenesenia do útulku alebo naloženia so zvieraťom iným spôsobom, majiteľ prehlasuje, že si nebude robiť 
žiadne právne nároky voči hotelu. 
 
 
 
 
 

V Kamanovej, dňa ............................................. 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................. 
 podpis majiteľa podpis prevádzky Hotel 4 labky 
    

ver. 29. mája 2018 


