
MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

CENNÍK
ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRI ODCHYTE TÚLAVÝCH ZVIERAT

1. Náklady za pohonné hmoty:
2. Použitie narkotizačnej strely: 1 ks
3. Individuálne označenie psa (mikročip)
4. Náklady rra pobyt a ustajnenie (pes): 1 deň

kŕmna dávka 1,- €/deň
ošetrovné 0,50 €/deň
náklady súvisiace s opaterou 1,20 €/deň

(náklady zahŕňajú elektrickú energiu, plyn na prípravu stravy, spotrebu
čistiacich a hygienických prostriedkov pri údržbe a čistení kotercov, bežné
opravy)

5. Náklady na pobyt a ustajnenie (mačka, fredka): 1 deň
kŕmna dávka 0,50 €/deň
ošetrovné 0,50 €/deň
náklady súvisiace s opaterou 1,20 €/deň
individuálne označenie (mikročip) 10,- €

(náklady zahŕňajú elektrickú energiu, plyn na prípravu stravy, spotrebu
čistiacich a hygienických prostriedkov pri údržbe a čistení kotercov, bežné
opravy)

0,33 €/km
2,- € 

10,- € 
2,70 €/deň

2,20 €/deň

Odpredaj zvieraťa:
KÚPNA CENA:
Pes: 20,- €
(v cene je zahrnutá časť nákladov vynaložených na starostlivosť o zviera podl'a Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 123/2008 o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne
stanice a útulky pre zvieratá ako sú napr. náklady na veterinárne vyšetrenia, úkony, prípadne lieky,
vakcíny, individuálne označenie psa - míkročip, zápis do CRSZ - pri predaji zmena majitel'a v registri)

Mačka: 14,- €
(v cene je zahrnutá časť nákladov vynaložených na starostlivosť o zviera podl'a Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 123/2008 o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne
stanice a útulky pre zvieratá ako sú napr. náklady na veterinárne vyšetrenia, úkony, prípadne lieky,
vakcíny, míkročip )

Ošetrenie veterinárnym lekárom sa bude uskutočňovať podľa potreby a počtu
odchytených zvierat. Finančné náklady budú prevádzané bezhotovostným platobným
prevodom - prevodným príkazom na účet Veterinárnej kliniky v Spišskej Novej Vsi
podl'a zmluvy č. 338/2008 o vykonaní preventívnej a liečebnej veterinárnej činnosti
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi Mestom Spišská Nová Ves
a Združením veterinárnych lekárov, Veterinárnou klinikou Spišská Nová Ves.

Dezinfekčné a čistiace prostriedky budú zakupované podľa potreby a doklady sa
zúčtujú v pokladni Odchy~ovej stanice.

Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka sa ruší cenník zo dňa 14. 12.2015.


