ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CHOVATEĽSKÉHO SERVISU
Číslo zmluvy:
Dňa .......................... sa
1. POSKYTOVATEĽ

Slovenský hovawart klub
so sídlom Baničova 9, 010 15 Žilina,
ďalej len „poskytovateľ“
a
2. CHOVATEĽ

ďalej len „chovateľ“
dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov – nečlenov SHK.
ČLÁNOK 1: PREDMET ZMLUVY
1
2

3

Poskytovateľ zaistí chovateľovi potrebný chovateľský servis za podmienok stanovených touto
zmluvou.
Chovateľ prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky stanovené poriadkami SHK a SKJ a
zaväzuje sa po celú dobu platnosti tejto zmluvy plniť všetky záväzky, ktoré z týchto poriadkov
a tejto zmluvy vyplývajú.
Chovateľ prehlasuje, že v posledných 12 mesiacoch neporušil poriadky SHK ani SKJ.

ČLÁNOK 2: POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ zaručuje chovateľovi tento servis:
a) Umožniť účasť na bonitáciách usporiadaných SHK
b) Pri splnení podmienok chovnosti previesť zápis do PP
c) Na základe písomnej žiadosti a uhradení poplatku vystaviť krycí list do 6 týždňov, zahraničný
krycí list (s výnimkou ČR) do 12 týždňov
d) Zaslať tlačivá a dokumenty potrebné pre zapísanie vrhu do plemennej knihy SKJ
e) Previesť kontrolu vrhu poradcom chovu, kópiu zápisu o tejto kontrole poskytnúť chovateľovi
ČLÁNOK 3: POVINNOSTI CHOVATEĽA

Chovateľ sa zaväzuje:
a)
b)
c)
d)
e)

Dodržiavať pravidlá chovu psov v súlade s poriadkom SKJ
Dodržiavať poriadky SHK
Nahlásiť vrh poradcovi chovu do 3 dní po narodení
Umožniť kontrolu vrhu najneskôr do 8. týždňa veku šteniat
Zaplatiť poplatky podľa cenníka SHK
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ČLÁNOK 4: CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY A SPÔSOB ÚHRADY

Ceny za poskytované služby sú dané cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
ČLÁNOK 5: DOBA TRVANIA POSKYTOVANIA CHOVATEĽSKÉHO SERVISU

Zmluva sa uzatvára do ...............................................
Zmluva zaniká
a) vzájomnou písomnou dohodou
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa doručenia
výpovedi
c) okamžitým zrušením zo strany poskytovateľa za hrubé porušenie tejto zmluvy, event. poriadkov
SKJ a SHK chovateľom.

Pri predčasnom ukončení tejto zmluvy nemá chovateľ právo na vrátenie poplatku za jej uzatvorenie ani
jeho časti.
ČLÁNOK 6: USTANOVENIA SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ

Vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, poriadkami SKJ a SHK.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie
s platnosťou originálu.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, že bola uzatvorená v súlade s ich pravou
a slobodnou vôľou, po vzájomnom prejednaní a za súhlasu oboch zmluvných strán.

V ............................................. Dňa........................................................

Poskytovateľ: ..........................................................................................

V ............................................. Dňa........................................................

Chovateľ: ................................................................................................
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Cenník služieb chovateľského servisu poskytovaného Slovenským hovawart klubom nečlenom

Uzatvorenie zmluvy:

30,- eur

Bonitácia:
Zvod mladých:

40,- eur
10,- eur

Pripúšťacie povolenie:
Expresné pripúšťacie povolenie:
Poplatok za neúplnú žiadosť:

14,- eur
34,- eur
14,- eur

Kontrola vrhu
Paušál za šteňa:
Sadzba za km:

6,- eur
0,40,- eur/ km
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