
Kúpna zmluva 
                                              PPZ-OKH3-2021/024290-003 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z“) (ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 

 

Predávajúci:        Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky   
Sídlo:                     Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

Zastúpené:                plk. Ing. Marian Charvát, riaditeľ odboru kynológie     

                               a hipológie Prezídia Policajného zboru na základe plnomocenstva  č. :     

                               PPZ-OKH3-2021/016370-001 zo dňa 12.03.2021 

 

DIČ:         2020571520      

IČO:                      00 151 866 

SWIFT:         SPSRSKBA 

IBAN:                    SK0581800000007000179882 
 

(ďalej len „predávajúci“) 

                                                                                 a 

Kupujúci:             František Kalanin 

Dátum narodenia:    .................... 

Trvalý pobyt            ........................... 

Číslo OP:                 ...................... 

 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

(kupujúci a  predávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“). 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Slovenská republika  je výlučným vlastníkom psa, ktorý je v správe Ministerstva vnútra 

SR a to: 

 

meno psa:   FATTY Polícia Slovakia                 narodený:            18.05.2013 

plemeno:    nemecký ovčiak                               tetovacie číslo:     67523 

pohlavie:    pes                                                    ČIP:                     941000015323934 

                 IM:      50029923 

  (ďalej len „pes“). 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke 

právo k psovi špecifikovanom v ods. 1 tohto článku do jeho výlučného vlastníctva za cenu 

a podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok kupujúceho psa prevziať a zaplatiť 

predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.  

 



3. Pes  je prebytočným majetkom štátu, ktorý neslúži a ani  v budúcnosti  nebude slúžiť 

predávajúcemu  na  plnenie jeho úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo      

v súvislosti s ním. Rozhodnutím  č. PPZ-OKH3-2021/024485-002  zo  dňa  22.03.2021  

bol tento pes vyhlásený za prebytočný.  

 

Čl. II 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena za psa bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyraďovacou komisiou pre prebytočný majetok štátu pod číslom stanoviska č. 

PPZ-OKH3-2021/019262-001 zo dňa 19.03.2021 vo výške  30,- EUR  (slovom tridsať 

EUR). 

 

2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním, odovzdaním a prevzatím 

psa v mieste plnenia podľa tejto zmluvy.  

 

3. Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v lehote do siedmych (7) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy bez fakturácie, na účet 

predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej 

pripísania na účet predávajúceho.  

 

 

Čl. III 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Miestom prevzatia a odovzdania psa je budova Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície 

v Sobranciach, Štefánikova 10, 073 01 Sobrance. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že fyzické prevzatie a odovzdanie psa sa uskutoční vo vopred 

dohodnutom čase a na dohodnutom mieste podľa ods. 1 tohto článku v lehote do siedmych 

(7) pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim v súlade s čl. II tejto zmluvy.    

 

 

Čl. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný odovzdať psa kupujúcemu v dohodnutom čase a na dohodnutom 

mieste podľa čl. III tejto zmluvy vrátane: 

a) preukazu o pôvode psa, 

b) vyplneného veterinárneho preukazu s potvrdením o očkovaní, 

na základe písomného protokolu o fyzickom odovzdaní a prevzatí psa podpísanom oboma 

zmluvnými stranami.  

 

2. Kupujúci je povinný prevziať psa v dohodnutý deň a na dohodnutom mieste podľa čl. III 

tejto zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy. Pri preberaní psa je kupujúci 

povinný predávajúcemu preukázať úhradu kúpnej ceny originálom dokladu o úhrade   

a podpísať protokol o fyzickom odovzdaní a prevzatí psa.  

 

 



                                                                      Čl. V 

                                                       Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť v prípade, ak kupujúci:  

a) neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy, 

b) neprevezme psa v súlade s čl. III a IV tejto zmluvy. 

 

2. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia kupujúcemu.  

 

 

Čl. VI 

Prechod  vlastníctva 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k psovi zaplatením 

kúpnej ceny podľa čl. II tejto zmluvy. 

 

 

Čl. VII 

Osobitné dojednania 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil                                                               

   s nasledujúcimi vadami psa ktorých vedel v čase uzatvorenia tejto zmluvy a to: Zlý 

zdravotný stav, chronický zápal análnych žliaz, neschopnosť nad kontrolou defekácie, 

nevhodný pre služobné využitie v Policajnom zbore. 
 

2. Predávajúci ďalej prehlasuje, že oboznámil kupujúceho so zdravotným stavom psa 

a nezatajil žiadne skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu a chorôb, o ktorých 

vedel alebo mohol vedieť v čase podpisu tejto zmluvy. 

 

3. Predávajúci prehlasuje, že na psa nie sú viazané žiadne záväzky, nároky tretích osôb alebo 

iné povinnosti a nie sú mu známe žiadne skryté vady, na ktoré má povinnosť kupujúceho 

upozorniť.  

 

4. Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený s vadami psa a so zdravotným stavom psa 

a vyhlasuje, že ho kupuje v stave v akom sa pes nachádza ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené alebo doplňované len formou 

očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

 

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) výtlačkoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri 

(4) obdrží predávajúci a jeden (1) kupujúci.  

 



4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a vzájomne ju odsúhlasili.  

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom  Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

 

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

Za predávajúceho:                                                       Za kupujúceho:  

 

 

____________________________                             ___________________________                                                   

         plk. Ing. Marian Charvát                                                      František Kalanin 

                riaditeľ 

  odboru kynológie a hipológie  

    Prezídia Policajného zboru 

 


