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KÚPNA ZMLUVA č.7  LV/05/2021 
 

uzatvorená  podľa § 409 a nasled. Obchodného zákonníka   

 
medzi: 

 
1./ Kupujúci:          Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 

                                     Odštepný závod Topoľčianky 

     Sídlo:                        Parková 7, 951 93 Topoľčianky 

     Zastúpený:                Ing. Daniel Benček, vedúci OZ Topoľčianky 

     IČO:          36 038 351 

     IČ pre DPH:             SK 2020087982  

     DIČ: 2020087982 

 IBAN: SK54 0200 0000 0000 0310 0162 

 BIC/SWIFT: SUBASKBX                     

     Zapísaný:         V Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 

                                     29.10.1999, odd. Pš, vložka č. 155/S 

 
( ďalej  „kupujúci“)  

 
2./ Predávajúci:              Poľovnícka spoločnosť Starý háj Bátovce 

     Sídlo:            SNP č.67, 935 02 Žemberovce 

     Zastúpený:                   Ing. Jaroslav Vereš, predseda PS 

     IČO:                            42359961 

     IČ  pre DPH:               SK 2022817764 

 DIČ: 2022817764 

     Bankové spojenie:      SLSP, a.s. 

 IBAN:                         SK 52 0900 0000 0002 23070743 

 BIC/SWIFT: GIBASKBX  

Zapísaný:                      

 
( ďalej  „predávajúci“) 

 

I. Predmet zmluvy  

 

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v dohodnutom čase, 

kvalite a množstve tovar v tejto zmluve uvedený a zo strany kupujúceho prevziať dodaný tovar a 

poskytnúť zaň finančnú čiastku predávajúcemu. 

 

II. Množstvo a cena za predmet zmluvy 

 

1. Kupujúci uhradí na účet predávajúceho cenu za dodaný tovar so splatnosťou do 17 dní od 

dátumu vystavenia faktúry predávajúcim. Faktúra bude vystavená predávajúcim vždy 

najneskôr  do 3 dní odo dňa dodania tovaru. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na týchto predpokladaných množstvách dodaného tovaru  

 

               Druh zveriny                                      Množstvo ks                         cca kg             

Srnčia  v koži                                          5,-                                                65,-   

Jelenia v koži                                          5,-                                               500,-  

Danielia v koži                                        5,-                                               150,- 

Muflónia v koži                                      5,-                                               100,-    

Diviačia v koži                                        5,-                                               400,-   
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3. Zmluvné strany sa dohodli na týchto cenách bez DPH 

 

  Druh zveriny                                                                           Cena v  € /kg    

 

Srnčia zver od 6 do 11,9 kg 2,30 

Srnčia zver 12,0 a viac kg 3,00 

Jeleň ulovený od 15.9.-15.10. 1,30 

Jelenia zver 1,50 

Danielia zver 1,20 

Muflónia zver                                                                                   1,00 

Diviačia zver od 30 do 79,9 kg 1,00 

Diviačia zver 80,0 a viac kg 0,60 

 

 

III. Podmienky dodania tovaru 

 

1. Zverina sa dodáva bez hlavy a ratíc 

 

2. Minimálna výkupná hmotnosť sa určuje po uplatnení zrážky podľa umiestnenia zásahu 

 

3. Dodaná zverina musí byť riadne ošetrená a musí vyhovovať platným hygienickým a 

veterinárnym podmienkam. U diviačej zveri, okrem diviačat, bude zabezpečené „odvetranie“ 

lopatiek a preseknutie krčnej chrbtice 

 

4. Dodaná zverina nesmie byť zmrazená, jej teplota v zmysle veterinárnych opatrení bude  

v rozmedzí od +1 do -1 stupňov Celzia 

 

5. Dodanie zveri bude zo strany predávajúceho zabezpečené spolu so „Značkou na označovanie 

ulovenej zveri, Lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri a s Prehlásením č. ... o veľkej 

voľne žijúcej zveri“ z prehliadky od vyškolenej osoby 

 

6. Pri dodávkach diviačej zveri si vyšetrenie na prítomnosť Trichinelly zabezpečuje OZ 

Topoľčianky na vlastné náklady 

 

7. Pri dodávkach diviačej zveri je potrebné riadiť sa aktuálnymi právnymi predpismi príslušných 

veterinárnych a potravinových správ.  

 

8. V prípade nedodržania uvádzaných podmienok kupujúci nie je povinný prevziať takto dodanú 

zverinu a v prípade, že sa závadnosť zveriny zistí až po jej prevzatí, kupujúci vyzve 

predávajúceho k prevzatiu si závadnej zveriny s tým, že ak na výzvu kupujúceho (telefonickú, 

e-mailovú, písomnú a pod.)  sa predávajúci nedostaví do 48 hodín resp. zverinu si v tejto lehote 

nevyzdvihne na vlastné náklady, kupujúci je oprávnený na náklady predávajúceho naložiť so 

zverinou podľa vlastného uváženia (napr. odovzdať kafilérii) 

Za závadnú, kupujúci považuje aj zverinu, u ktorej sa zistia iné vady, ako je napr. zaparenie, 

staré rany a pozitívne výsledky veterinárnych vyšetrení na Trichinelózu, KMO, AMO a pod. 

 

9. Pred určením hmotnosti dodanej zveriny za ktorú kupujúci uhradí cenu v zmysle  čl.II., ods. 3, 

kupujúci uplatní zrážky na hmotnosti zveriny nasledovne: 

 

   % zrážky Umiestnenie zásahu 

bez zrážky   rana na krk 

   rana na komoru s malým porušením bez zlomenia lopatky 

zrážka 3 %   znečistenie (mechanické) 

   chýbajúca chvostová časť 

zrážka 4 %   rana na lopatku jednostranný priestrel 

zrážka 5 %   rana na mäkko 

   poškodená sviečkovica 
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   rana na krk diviak 

zrážka 6 %   rana na stehno bez porušenia kosti 

   rana na komoru s prerazením a so silným porušením lopatky 

zrážka 11 %   rana na lopatku s obojstranným priestrelom 

   rana na chrbát a zlomenie chrbtice 

   rana na stehno s porušením kosti 

   chýbajúca sviečkovica 

zrážka 15 %   obojstranný priestrel stehien 

 

 

- pri výkupe diviačej zveri s hlavou sa uplatňuje zrážka 10% z hmotnosti kusa 

- pri obojstrannom priestrele stehien u srnčej zveri sa uplatní 20 % zrážka 

- v prípade viacerých zásahov pri jednom kuse sa % zrážok spočítavajú 

 

 

IV. Doba platnosti a dodacie lehoty 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 27.9.2021 do 31.01.2022 

 

2. Dodávky zveriny v období platnosti tejto zmluvy sa budú uskutočňovať v čase lovu zveri, 

v súlade s platnou vyhláškou MPRV SR.  

 

3. V prípade zmeny nákazovej situácie sa dodávky zveriny regulujú v zmysle nariadení príslušnej 

ŠVPS SR.  

 

4. Presný termín dodávky bude vopred telefonicky dohodnutý s kontaktnou osobou na mieste 

výkupu (zberni pre ulovenú zver) kupujúceho t.j. Ing. Dušan Dupaj, tel: +421 918 334 432  

 

 

V. Zvláštne ustanovenie 

 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade zmeny cenových a trhových podmienok (napr. 

zmena trhovej ceny zveriny, zmena veterinárnych  opatrení atď.)  na úpravu ceny, 

prípadne zmeny množstva dodávok zveriny dohodnutého v zmluve. 

 

2. Kupujúci, je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej 

zmluvy voči Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik len, po ich predchádzajúcom 

písomnom súhlase.  

 
 

VI. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane  

kupujúci a jedno predávajúci. Jej obsah je možné meniť a dopĺňať iba po vzájomnej dohode 

oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.  

 

2. V prípade, že sa stanú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatnými, nemá to vplyv na platnosť 

ostatného znenia zmluvy. 

 

3. Táto zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47 Občianskeho zákonníka 

 

4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 

a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR 

 

5. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

 

6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sa na jej obsahu dohodli dobrovoľne a slobodne, zmluvu si 

prečítali, rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú 
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V Topoľčiankach,  dňa: 27.9.2021  

 

 

   Kupujúci :                                                                                    Predávajúci : 

 

 

 

   

 

 

 

 ––-–––––––––––––––––––––––                                               ––––––––––––––––––––––––– 

     Ing. Daniel BENČEK                                                                   Ing. Jaroslav Vereš 

     vedúci OZ Topoľčianky                                                                       predseda PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje : 

 u kupujúceho  u predávajúceho 

 

Osoba : Ing. Dušan Dupaj osoba  :  Peter Dado 

Tel. : 0918 334 432 Tel. :   

mail : dusan.dupaj@lesy.sk                                                        mail :  

  

 

 
Osoby zodpovedné za vecnú správnosť zmluvy: 

Meno: Ing. Maroš Švec 

Funkcia: referent poľovníctva 

Kontakt: 0918 335 196, m.svec@lesy.sk 
Podpis: 

mailto:dusan.dupaj@lesy.sk

