PROTOKOL O ZVERENÍ ZVIERAŤA DO DOČASNEJ OPATERY
Dočasný opatrovník:
meno a priezvisko :...................................................................................…………………………..................
adresa:....................................................................................…………. telefón:......................................
a
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK o.z., Železničná 1038/15, 926 01 Sereď
uzatvárajú dohodu o zverení zvieraťa do dočasnej starostlivosti
druh: ............... plemeno: ................................ pohlavie :...................... číslo čipu.......................................
Zdravotný stav zvieraťa:

za týchto podmienok:
1) Opatrovník preberá dočasnú starostlivosť o zviera na vlastné náklady, okrem veterinárnych poplatkov,
ktoré hradí OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK (ďalej len OZ) a okrem mimoriadnych nákladov na špeciálnu
stravu pri zdravotných ťažkostiach zvieraťa. V prípade potreby a po vzájomnej dohode zabezpečí OZ aj
stravu.
2) Opatrovník sa zaväzuje, že poskytne zverenému zvieraťu primeranú opateru spojenú s kvalitným
životom zvieraťa: stravu, ochranu pred chladom, teplom, inými zvieratami, zabráni zvieraťu ohrozovať
ľudí. Opatrovník dodržiava pokyny OZ : umiestnenie, pokyny ošetrovania na základe vet. vyšetreniach,
navštevuje veterinárne zariadenie ktoré určí OZ. V prípade že sa zviera nachádza v meste , kde sa
nenachádza zmluvná veterinárna klinika, je možné preplatiť náklady na účet opatrovník po preukázaní
dokladov.
3) Opatrovník sa zaväzuje, že zviera nebude na reťazi, ani v koterci, pokiaľ sa nedohodnú účastníci ináč
4) Opatrovník neumožní zvieraťu pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru, zabezpečí hlavne
v začiatkoch dočasnej opatery, aby sa zviera nestratilo, neutieklo.
5) Opatrovník bude dodržiavať ustanovenia súvisiacej legislatívy SR.
6) Zviera nebude použité na reprodukciu ‐ nechcené napárenie opatrovník neodkladne oznámi zriadencovi
útulku a dá zviera na sterilizáciu. V prípade nechceného napárania v dočasnej starostlivosti, prípadne
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ak zviera príde napárané k opatrovníkovi, OZ zabezpečí sterilizáciu s ktorou dočasný opatrovník musí
súhlasiť. V prípade nesúhlasu, OZ zviera prevezme späť do svojej opatery.
7) Stratu, útek, krádež zvieraťa neodkladne opatrovník oznámi zástupcovi OZ a spraví všetky potrebné
úkony preto, aby sa zviera našlo.
8) V prípade, že sa o zviera opatrovník naďalej starať nechce, alebo nemôže z vážnych dôvodov, toto
oznámi OZ a OZ zabezpečí náhradnú dočasnú opateru .
9) OZ po preukázaní sa originálom tohto protokolu má kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavanie
ustanovení protokolu ‐ v prípade zistenia nedodržiavania ustanovení protokolu opatrovníkom, môže
byť zviera opatrovníkovi odobraté, bez nároku na úhradu vynaložených nákladov.
10) Zviera je zverené do dočasnej opatery hore uvedenej osobe do času kým OZ zvieraťu nenájde nový
domov, alebo novú dočasnú opateru. Zviera počas trvania dočasnej opatery ostáva pod patronátom
OZ Tulák Sereď.
OZ zabezpečí inzerciu na podporu hľadania nového domova. Inzerciu môže vykonávať aj dočasný
opatrovník , avšak pri ponuke domova je povinný záujemcu odkázať na OZ , aby OZ preverilo
podmienky a vhodnosť domova, a následne zabezpečilo podpísanie adopčnej zmluvy.
V prípade že sa dočasný opatrovník rozhodne zviera adoptovať ,toto musí byť odsúhlasené OZ, pričom
OZ nemusí súhlasiť. V takomto prípade je dočasný opatrovník povinný vydať zbiera do domova ktoré
určí OZ.

V .............................. dňa.........................

..............................................

..............................................

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK

opatrovník

V zastúpení: Katarína Paštéková
Podpredseda o.z.
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