ZMLUVA
O OSVOJENÍ ZVIERAŤA
Zmluvné strany:
VLASTNÍK PSA:
CERBERUS, n.o., prevádzka – Útulok Senica
Železničná 1542, 905 01 Senica, Tel.: 0914112125
IČO: 37986678

OSVOJITEĽ:
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Adresa:
Adresa umiestnenia psa (ak je iná, ako adresa osvojiteľa):
Tel. a mailový kontakt:

Predmet zmluvy:
Predmetom zmluvy je osvojenie psa, ktorého vlastníkom je Cerberus, n.o., prevádzka Útulok Senica:
Evidenčné číslo psa:
Meno:
Pohlavie:
Popis psa:
Číslo čipu:

Podmienky zmluvy:
1. Osvojiteľ bol oboznámený, že ak sa do 30 dní od zaevidovania psa v útulku, ohlási pôvodný majiteľ, tento má nárok na vrátenie psa. Ďalej berie na
vedomie, že po dobu 1 roka od podpisu zmluvy zostáva pes vo vlastníctve Cerberus, n.o. z dôvodu predchádzania zlého zaobchádzania alebo týrania psa,
z dôvodu možného obchodovania alebo množenia, prípadne iných dôvodov, ktoré budú v rozpore so zákonným chovom psa. Až po uplynutí 1 roka
prechádza pes do vlastníctva osvojiteľa, pričom vlastník si vyhradzuje právo odobrať psa i po uplynutí tejto doby v prípade porušenia niektorých
podmienok tejto zmluvy, bez nároku osvojiteľa na náhradu ním vynaložených nákladov!
2. Pes bude kŕmený podľa pokynov vlastníka, minimálne 1 x denne, šteniatko 2-3 x denne, bude mať neustály prístup k čistej vode, ďalej bude pravidelne
očkovaný, odčervovaný, ošetrovaný proti parazitom a bude mu venovaná primeraná veterinárna starostlivosť, v závislosti od jeho zdravotného stavu.
Osvojiteľ si je vedomý, že prevzatím zvieraťa prešli naňho všetky od tohto okamihu vzniknuté náklady spojené s chovom a starostlivosťou o psa.
3. Pes bude pravidelne venčený, prípadne bude mať voľný výbeh, nebude neustále zavretý v koterci, alebo uviazaný na reťazi.
4. Osvojiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zdravotným stavom psa, s jeho povahou a temperamentom a je si vedomý, že povaha a zdravie psa sa
vekom môže meniť a tým sa zaväzuje mu prispôsobiť potrebnú veterinárnu starostlivosť, výchovu a výcvik.
5. Osvojiteľ sa zaväzuje zabrániť nežiaducemu rozmnožovaniu psa, zabrániť možnému úteku psa a pohybu psa na verejnom priestranstve bez dozoru,
zabrániť útoku psa na človeka alebo na iné zviera. V prípade, že tomuto nezabráni, preberá na seba všetku zodpovednosť za škody spôsobené na psovi
a psom.
6. Osvojiteľ sa zaväzuje oznamovať vlastníkovi akékoľvek zmeny v držaní a chove psa: zmenu adresy umiestnenia psa, stratu psa, život ohrozujúce zmeny
zdravotného a psychického stavu psa. Zároveň sa zaväzuje, že zostane v kontakte s vlastníkom (telefonickom, mailovom) a bude mu zasielať fotografie
psa z nového domova.
7. Vlastník si vyhradzuje právo kontroly psa u osvojiteľa. V prípade zistenia nepriaznivých skutočností, ktoré budú mať vplyv na zdravie a život psa, si
vlastník vyhradzuje právo odobrať psa bez súhlasu osvojiteľa a v prípade nutnosti i bez jeho prítomnosti!
8. V prípade, že sa osvojiteľ z akýchkoľvek príčin rozhodne vrátiť psa, je si vedomý, že adopčný poplatok mu nebude vrátený. V prípade, že psík nebude
vrátený vlastníkovi, ale bude opustený, bude voči osvojiteľovi podané trestné oznámenie podľa príslušných právnych predpisov v danej oblasti.
9. Osvojiteľ nesmie osvojeného psíka predať, alebo darovať tretej osobe bez písomného súhlasu vlastníka. V prípade, že sa so súhlasom vlastníka psa,
takto stane, bude nanovo spísaná adopčná zmluva s novým osvojiteľom.
10. Osvojiteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane zvierat, zákony SR týkajúce sa chovu a držania spoločenských zvierat, obecné zákony
a Všeobecnozáväzné nariadenia.
11. Osvojiteľ súhlasí s týmito podmienkami zmluvy a potvrdzuje to svojim podpisom.

V Senici, dňa:
Vlastník odovzdal: meno a priezvisko .................................................................

podpis .......................................

Osvojiteľ prevzal: meno a priezvisko .................................................................. podpis .......................................

