Zmluva o ubytovaní psa v hoteli Na peliešku

1. Prevádzkovateľ:
Hotel pre psov Na peliešku
Lucia Szelidová
Strojnícka 59, 821 05 Bratislava II
IČO: 50 229 281
Číslo účtu : SK29 1100 0000 0029 4402 9037

(ďalej „prevádzkovateľ“)

2. Objednávateľ:

Meno psa : ..................................

Meno a priezvisko :
Adresa :
Telefónne číslo:
e-mail:
(ďalej „objednávateľ“)

Článok 1
Predmet zmluvy
 Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa ubytovať v dohodnutom termíne psa vo svojom
zariadení za podmienok dohodnutých v tejto zmluve ako aj všeobecných obchodných podmienok,
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a záväzok objednávateľa prevziať si psa po uplynutí
dohodnutej doby ubytovania a zaplatiť za jeho ubytovanie ako aj za služby spojené s ubytovaním
prevádzkovateľovi poplatok v zmysle článku 3 tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 Objednávateľ vyhlasuje, že pes je v jeho výlučnom vlastníctve, je zdravý a má právo s ním nakladať.

Článok 2
Doba ubytovania
1.

Doba ubytovania sa uzatvára na dobu určitú a je uvedená v prílohe tejto zmluvy. Pri ďalšom ubytovaní
je doba uvedená v Dodatku k zmluve.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje psa prevziať po uplynutí doby ubytovania v mieste sídla prevádzkovateľa,
ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak - t.j. služba odvoz a dovoz psa, ktorá je súčasťou
náplne prevádzky hotela.

3.

V prípade, ak si objednávateľ psa neprevezme ani po uplynutí jedného mesiaca po skončení
dohodnutej doby ubytovania, a to aj napriek písomnej výzve prevádzkovateľa, vzniká
prevádzkovateľovi právo psa darovať osobe, ktorá o psa prejaví záujem.

4.

V prípade zistenia vysokého stupňa agresivity psa, má prevádzkovateľ výlučné právo ihneď
vypovedať zmluvu s objednávateľom

Článok 3
Poplatok za ubytovanie

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi za ubytovanie psa nasledovný poplatok :

Pes do 10 kg – 10 € na noc
Pes nad 10 kg – 15 € na noc
Príplatok 5 € za veľké plemená ( po dohode )
( po uplynutí 24 hod. od hodiny príchodu psa do hotela, sú v deň vyzdvihnutia psa hodiny navyše rátané v
režime škôlka - t.j. 1 €/ hod. )

Príplatok 5 € -

v prípade, ak pes vyžaduje nadštandardnú starostlivosť alebo nesocializovaného
psa bez hygienických návykov
v prípade, ak majiteľ po dohode s personálom vyžaduje výchovu a výcvik psa
počas ubytovania v hoteli

Iné poplatky za vykonané nadštandardné služby ( hygiena paraanálnych žliaz, odvoz a dovoz,
kúpanie a pod. ) - podľa aktuálneho cenníka.
2. Odmena za ubytovanie je splatná v hotovosti v deň príchodu hosťa do hotela, na
obhliadke pri podpise zmluvy alebo prevodom na účet minimálne jeden deň pred
nástupom psa do hotela.
3. Úhrada nákladov spojená s prípadným veterinárnym ošetrením lekára počas pobytu v hoteli alebo v
ambulancii bude uhradená pri prevzatí psa majiteľom.

Článok 4
Osobitné ustanovenia
1. Štandardná starostlivosť spojená s ubytovaním psa sa poskytuje v nasledovnom rozsahu :
venčenie v priebehu celého dňa podľa potreby psa
kŕmenie počas dohodnutého denného režimu psa ( dávka a počet kŕmenia za deň je uvedená v prílohe
zmluvy )
precvičovanie základnej poslušnosti počas hier v priebehu dňa
dokumentácia stavu a aktivít psa – podľa dohody s majiteľom (v prílohe zmluvy )

2. Nadštandardné služby :
hygiena paraanálnych žliaz, uší a očí
strihanie pazúrikov
odčervenie / tbl. /
kúpanie
výchova a socializácia
odvoz a dovoz psa

Článok 5

Všeobecné obchodné podmienky

1.Prevádzková doba hotela:
PO - PIA - 7.00 - 9.00 - prijímanie psíkov
9.00 - 16.00 - zatvorené ( venujeme sa psíkom )
16.00 – 18.00 - odovzdávanie psíkov
SO a NE - príjem a odovzdávanie psov je možné v časoch medzi 9.00 - 10.00 a 19.00- 20.00 hod.
2.Príchod do hotela takisto aj vyzdvihnutie psa je potrebné si telefonicky (alebo sms) dohodnúť na presný čas .
3. Psa je potrebné priniesť vždy s obojkom a na vôdzke.
4. Psa je potrebné pred vstupom do hotela priniesť vyvenčeného.
5. Pes sa odovzdáva prevádzkovateľovi po absolvovaní prvotnej obhliadky už vždy pri bráne.
6. Rezerváciu termínu na hotel je potrebné si dohodnúť rezervačnou sms alebo telefonicky, minimálne 3 dni
vopred.
7. Pobyt v škôlke je potrebné si dohadovať minimálne 1 deň vopred.
8. V prípade meškania alebo nedodržania otváracích hodín bez upovedomenia, personál nie je povinný dvíhať
telefón, ani odovzdať psa mimo otváracích hodín. Vyzdvihnutie psa je možné nasledujúci deň po dohode s
personálom počas otváracích hodín.
9.Venčenie psa prebieha denne v 3 až 4 hodinových intervaloch a podľa potreby psa a vykonáva sa výhradne v
areáli hotela. Psy sú venčené v skupinách v závislosti od povahy, veľkosti a temperamentu.
10.Potravu pre psa je objednávateľ povinný odovzdať v zodpovedajúcom množstve a kvalite.
11. V prípade dohody zaistí krmivo pre psa prevádzkovateľ za úhradu. Krmivo sa podáva podľa denného
režimu psa.
12. V deň ubytovania je objednávateľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi očkovací preukaz alebo pet pas s
platným očkovaním proti besnote a infekčným ochoreniam a vyplnenú zmluvu.
13.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.
14.V prípade ochorenia, úrazu alebo smrti psa počas ubytovania, prevádzkovateľ bude bezodkladne
kontaktovať majiteľa psa a zaistí pre psa kompletnú veterinárnu starostlivosť. Všetky náklady spojené s jeho
liečbou budú objednávateľovi pripočítané k poplatku za ubytovanie.
15. V prípade vypuknutia ochorenia, úrazu alebo úmrtia psa počas ubytovania v hoteli bez pričinenia
zamestnancami hotela, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknutú udalosť, ak boli zo strany
prevádzky dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a zásady, ktorými sa hotel riadi a nedošlo k
preukázateľnému zanedbaniu starostlivosti o zvereného psa. Objednávateľ sa zaväzuje po kontakte s
prevádzkovateľom poradiť sa o stave psa a povoliť prevádzkovateľovi konzultovať vzniknutý stav s
veterinárnym lekárom, prípadne začať liečbu, ktorej náklady je objednávateľ pri prevzatí psa povinný uhradiť.
16.V prípade utajenia niektorých skutočností, týkajúcich sa povahy alebo skrytého nepriaznivého zdravotného
stavu psa má prevádzkovateľ výlučné právo zvýšiť poplatok za ubytovanie o sumu, ktorá je obsahom cenníka
alebo prerušiť zmluvu s objednávateľom.
17. V prípade poškodenia majetku hotela / nábytku alebo jeho príslušenstva /, je objednávateľ povinný
uhradiť prevádzkovateľovi vzniknuté škody.
18. Objednávateľ je povinný prevádzkovateľovi nahlásiť kontaktnú osobu, ktorá v prípade náhlej neriešiteľnej
situácie vyzdvihne psa z hotela. / udáva sa v prílohe zmluvy /.

Článok 6
Záverečné vyhlásenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po jednom rovnopise.
2. Účastníci zmluvy vyhlásili, že si nie sú vedomí žiadnych právnych prekážok, ktoré by im bránili v platnom
uzatvorení 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 Bratislava dňa : ….............................................

Prevádzkovateľ

Objednávateľ

Príloha k zmluve o ubytovaní psa v hoteli Na peliešku :

Majiteľ :
Doba ubytovania :

od …...........................................................

do................................................................

Spôsob komunikácie s majiteľom o stave psa :
Kontaktná osoba ( ktorá v prípade neriešiteľnej situácie vyzdvihne psíka ) :
Meno psa :
Plemeno :
Vek :
Váha :
Kastrát :

áno

nie

Číslo čipu :
Pet pas :
Kŕmenie ( druh krmiva ) :
Množstvo krmiva a čas kŕmenia :
Zdravotný stav psa :
Známe ochorenia :
Lieky :
Čas a množstvo podávania liekov :
Povahové črty :

priateľský

agresívny

bojazlivý

Známe výkyvy nálad psa – na čo si dávať pozor :
Individuálne ubytovanie psa, separácia od kolektívu :

Psíka mám : z chovu
Ako dlho :

od narodenia

áno

nie

z útulku
v prípade inej možnosti udať dobu : ...................................

Ako ste sa o nás dozvedeli ? .....................................................................

V Bratislave dňa : ...........................................................
Podpis :

..........................................................................
Prevádzkovateľ

…........................................................
Objednávateľ

Domáci poriadok Na peliešku :

1.

Pri príchode do hotela je potrebné psíka priniesť vždy na vôdzke.

2.

V okolí hotela psíka nepúšťame z vôdzky, aby sme zabránili prípadnému stretu s iným
psom alebo s autom.

3.

Psíka je potrebné priniesť vždy pred vstupom do hotela vyvenčeného.

4.

Po obhliadke hotela už psíka majiteľ odovzdáva pri bráne.

5.

Do hotela psíkovi nenosíme hračky, pelech ani misky.

6.

Zmenu času príchodu alebo meškanie je potrebné vždy vopred telefonicky oznámiť,
a to aspoň 30 min. pred koncom otváracích hodín. Potom sa už venujeme psíkom,
takže nedvíhame telefón.

7.

Ak sa u psíka prejavia zdravotné problémy ( hnačka, zvracanie ), je potrebné si po dohode
s personálom pre psíka prísť.

8.

Pri prevzatí psíka z hotela si majiteľ riadne skontroluje, či má všetky svoje veci, ktoré boli pri
príchode odovzdané prevádzkovateľovi /preukaz, vôdzka, miska atď. /.

