
Z M L U V A   O   U B Y T O V A N Í   PSA 
 

číslo:................ 
 
1.Prevádzkovate ľ:  CREATIVE SK, s.r.o. 
                                 Veronika Uher číková 
                                 Budatínska 3230/16 , 856 01 Bratislava 
    

Prevádzka: Harmónia 3038, 900 01 Modra 
  0902135690, www.creativedog.eu 

 
IČO: 46730842 
DIČ: 2023545722 
(ďalej len ako: „prevádzkovateľ“) 
 
2. Objednávate ľ: 
Meno a priezvisko (názov firmy): ....................................................................................................... 

Adresa (sídlo firmy): ........................................................................................................................... 

Rod. číslo./ IČO: .................................................................................................................................. 

Tel.č.: .................................................................................................................................................. 

E- mail: ............................................................................................................................................... 
(ďalej len ako: „objednávateľ“) 
 
Čl.I 
Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzkovateľa ubytovať počas doby ubytovania psa 

 
meno psa ................................................................................................................................... 
 
narodený: ................................................................................................................................... 
 
rasa: ........................................................................................................................................... 
 
bližšie identifikačné označenie: .................................................................................................. 
(ďalej len ako: „pes“) 
 
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ako aj všeobecných obchodných podmienkach, 
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a záväzok objednávateľa po uplynutí doby ubytovania 
psa prevziať a zaplatiť za jeho ubytovanie ako aj služby spojené s ubytovaním 
prevádzkovateľovi odmenu v zmysle čl. III. tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ vyhlasuje, že pes je v jeho výlučnom vlastníctve, je zdravý a má právo s ním 
nakladať. 
 
 
Čl. II 
Doba ubytovania 
1. Doba ubytovania- Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: 
Od:................................................................ 
Do:................................................................ 
Spolu počet dní:........................................... 



(ďalej len ako: „doba ubytovania“) 
2. Objednávateľ sa zaväzuje psa prevziať po uplynutí doby ubytovania v mieste sídla 
prevádzkovateľa počas prevádzkových hodín hotela, ak nie je zmluvnými stranami 
dohodnuté inak. 
3. V prípade, ak si objednávateľ psa neprevezme ani po uplynutí jedného mesiaca po 
skončení doby ubytovania, a to aj napriek písomnej výzve prevádzkovateľa, vzniká 
prevádzkovateľovi právo psa darovať osobe, ktorá o psa prejaví záujem.  
 

Čl. III. 
Odmena za ubytovanie 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi za ubytovanie psa nasledovnú 
odmenu: 

za ubytovanie a štandardnú starostlivosť ................. eur 

príplatok za nadštandardnú starostlivosť  ................. eur 

príplatok za krmivo pre psa........................................ eur 
Spolu:............................................................................. eur 
(slovom: ............................................................................................................................ eur) 
(ďalej len ako: „odmena“) 
 
2. Odmena je splatná v hotovosti. V deň ubytovania psa a vypláca záloha, ktorá činí 50% 
z ceny ubytovania. Zvyšok odmeny sa vyplatí pri vyzdvihnutí psa.   
 
Čl. IV. 
Osobitné ustanovenia 
1. Štandardná starostlivosť spojená s ubytovaním psa sa poskytuje v nasledovnom rozsahu: 
- pravidelné venčenie (minimálne 2x denne) 
- 1x denne kŕmenie (šteniatka, mladé a rastúce psy 2x denne, alebo podľa potreby) 
- vždy čerstvá voda 
2. Nadštandardná opatera podľa želania objednávateľa zahŕňa: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Čl.V. 
Záverečné vyhlásenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 
2. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne na základe dohody 
obidvoch zmluvných strán. 
3. Účastníci zmluvy vyhlásili, že si nie sú vedomí žiadnych právnych prekážok, ktoré by im 
bránili platné uzatvorenie zmluvy. 
4. Zmluvné strany vyhlásili, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak toho, že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu ju 
vlastnoručne podpísali. 
 
V Modre, dňa:.................................... 
 
 
 
 
 
____________________________                                                           _______________________ 
            Prevádzkovateľ                                                                                           Objednávateľ 



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
1. Prevádzková doba hotela: Individuálna dohoda  
2. Venčenie psa prebieha minimálne 2x denne alebo podľa dohody. 
3. Potravu pre psa je objednávateľ povinný odovzdať v zodpovedajúcom množstve a kvalite. 
V prípade dohody zaistí krmivo pre psa prevádzkovateľ za úhradu. Krmivo sa podáva vždy 
jedenkrát denne u dospelých psov a dvakrát denne u šteniat, ak nie je dohodnuté inak. 
4. V deň ubytovania je objednávateľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi očkovací preukaz 
s platným očkovaním proti besnote a infekčným chorobám.  
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dať psa pred ubytovaním skontrolovať veterinárnemu 
lekárovi podľa výberu prevádzkovateľa a to v prípade, ak sa vyskytne podozrenie na chorobu 
psa. 
Veterinárnu kontrolu hradí objednávateľ. 
5. V prípade, ak by došlo k poraneniu alebo ochoreniu psa v priebehu ubytovania, 
prevádzkovateľ zaistí pre psa kompletnú veterinárnu starostlivosť s tým, že náklady spojené 
s jeho liečbou budú objednávateľovi pripočítané k odmene za ubytovanie. Prevádzkovateľ je 
povinný ochorenie psa objednávateľovi oznámiť v prípade, že objednávateľ uvedie telefónne 
číslo na zmluve, popr. osobu na ktorú sa má so správou obrátiť. Pokiaľ objednávateľ toto 
neudá, má sa za to, že súhlasí s vyššie uvedeným postupom. 
6. Objednávateľ zodpovedá za škody vzniknuté psom v priebehu ubytovania a to v plnom 
rozsahu. 
Prevádzkovateľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa škody spôsobené psom počas doby 
ubytovania preukázať. 
7. Odmena za ubytovanie psa je splatná v hotovosti v deň ubytovania, resp. minimálne jeden 
deň pred ubytovaním poukázaním odmeny na účet. 
 
Beriem na vedomie: 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Objednávateľ 


