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KÚPNA  ZMLUVA  č. 1/150/05/2021  

medzi 

Contract No. 1/150/05/2021 

between 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

concluded for the provisions of § 409 et seq. commercial Code 

 

Predávajúci:  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 
as seller  Odštepný závod Topoľčianky 

Parková 7, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika 

   v zastúpení: Ing. Daniel Benček –  vedúci odštepného závodu 

   IČO: 36038351,    IČ DPH: SK2020087982 

   IBAN: SK5402000000000003100162 

   SWIFT: SUBASKBX 

    

Kupujúci:  Animoterapeuticko - jazdecké centrum Snina  
as buyer  Pčolinská 1405, 069 01 Snina, Slovenská republika 

   právna forma: občianske združenie 

v zastúpení: MVDr. Vladislav Juško –  predseda združenia 

   IČO: 37796232 

   bankové spojenie: VÚB Snina     

   číslo účtu: 1508691353 

    

sa dohodli na nasledujúcom: 

have agreed on the following: 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Subject of the contract 

1.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú živé zvieratá, a to:  

 The subject of this purchase agreement are a living animals, namely: 

 

 2 ks/pc Zubor hrivnatý/European bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758), 

LIST OF EUROPEAN BISONS WHICH ARE THE SUBJECT OF THIS CONTRACT 

PEDIGREE 

NO. 
M/F NAME 

PARENTS DATE OF 

BIRTH 
REMARKS 

PEDIGREE NO. NAME 

13045 F Sihaja 
M 11456 Egilmez 

30.5.2015 
own 

rearing F 12116 Simia 

15154 M Sifón 
M 12663 Sinko 

6.5.2021 
own 

rearing F 13045 Sihaja 

 

1.2 Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je jeho výlučným vlastníctvom. 

 The Seller declares that the subject of the contract is its exclusive property. 

1.3 Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v bode 1.1. kupujúcemu odovzdať a kupujúci 

sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa čl.  III. 

zmluvy. 

 Seller agrees subject of the contract as specified in section 1.1. to Buyer transmit a buyer undertakes 
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 subject of the contract and to pay the seller the agreed purchase price under Art. III. contract. 

 

 

 

 

II.  

Miesto a čas plnenia 

Place and time of performance 

2.1 Predávajúci odovzdá predmet zmluvy kupujúcemu v priestoroch Zubrej zvernice Topoľčianky 

(WGS84 zem. šírka 48.463874°, zem. dĺžka 18.340013°)  

Seller shall submit the subject of the contract to the buyer at the premises of the Bison park 

Topoľčianky (WGS84 latitude 48.463874°, longitude 18.340013). 

2.2 O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpnej zmluvy vyhotovia zmluvné strany Protokol, ktorý bude 

tvoriť prílohu tejto zmluvy. 

The transfer and acceptance of the contract of sale drafted Parties Protocol, which shall be annexed 

to this Contract. 

2.3 Súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu aj príslušenstvo predmetu 

zmluvy a to listiny vzťahujúce sa k predmetu zmluvy, doklady o nadobudnutí veci a iné, o ktoré 

kupujúci požiada, ktoré v kópii budú tvoriť prílohu tejto zmluvy. 

Simultaneously with the transfer of subject matter shall submit the Purchaser and accessoriessubject 

of the contract and the documents relating to the subject-matter of the acquisition of documents and 

other requests of the buyer, a copy of which shall be annexed to this Treaty. 

2.4 Zmluva je považovaná zo strany predávajúceho za splnenú odovzdaním predmetu zmluvy 

kupujúcemu v mieste plnenia a podpísaním preberacieho zápisu kupujúcim (dodacieho listu). 

The contract is considered part of the seller to have been met for handing over the contract buyer at 

the place of performance and signed up, write the buyer (delivery note). 

 

III. 

Kúpna cena 

Purchase price 

3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle ustanovení zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a bola 

dohodnutá na sumu: 

 The price for the subject of the contract is determined under the provisions of the Act. no. 

 18/1996 Coll. prices and was agreed on the sum of: 

Zubor hrivnatý/European bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758), jedinec rodokmeň 

číslo/animal pedigree number 13045 – 2000 €, (slovom: Dventisíc eur)/(in words: Two 

thousand euros) s DPH/with VAT (value added tax),  

zubor hrivnatý/European bison (Bison bonasus, Linnaeus 1758), jedinec rodokmeň 

číslo/animal pedigree number 15154 – 500 €, (slovom: Päťsto eur)/(in words: Five hundred 

euros) s DPH/with VAT (value added tax), 

spolu za 2 ks/together for 2 pc 2500 €, (slovom: Dvetisícpäťsto eur)/(in words: Two 

thousand and Five hundred euros) s DPH/with VAT (value added tax). 
3.2 Kúpnu cenu vo výške 2500 € sa kupujúci zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet 

predávajúceho pred prevzatím predmetu zmluvy. 

The purchase price of € 2500.00, the buyer agrees to pay by wire (cashless) transfer to the seller's 

account before taking the subject of the contract. 

 

IV.  
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Vlastnícke právo 

Proprietary 

4.1 Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného 

v čl. I. tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. 

 Seller this contract transfers his ownership of the contract as specified in Art. I. the purchase 

 contract to the buyer who purchases in his exclusive property. 

 

 

 

 

4.2 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej 

kúpnej ceny špecifikovanej v čl. III. tejto kúpnej zmluvy. 

 Ownership of the contract passes to the buyer full payment of the agreed purchase price specified in 

 art. III. the purchase contract. 

 

V.  

Odstúpenie od zmluvy 

Withdrawal of Contract 

5.1 Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy o viac ako tri dni sa 

bude posudzovať ako podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. Predávajúci má v takomto 

prípade právo odstúpiť od tejto zmluvy.  

Delay buyer to pay the purchase price in accordance with Article III. this contract for more than 

three days will be considered as a substantial breach of his contractual obligations. The seller shall 

then have the right to withdraw from this contract. 

5.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom obe zmluvné  

strany sú povinné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od zmluvy. 

Withdrawal from contract shall terminate all rights and obligations of the parties under the contract, 

both Parties shall be obliged to return the service provided before withdrawal. 

 

VI.  

Ostatné dojednania 

Other agreements 

6.1 Predávajúci vyhlasuje, že pravdivo a úplne oboznámil kupujúceho so stavom predmetu zmluvy 

a kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy oboznámil a predmet zmluvy v tomto stave 

bez výhrad kupuje.  

 The Seller declares that truly and fully acquainted with the state of the purchaser subject of the 

 contract and the buyer declares that the condition of the object of the contract and informed the 

 subject of the contract in this state without reservation buys. 

6.2 Kupujúci vyhlasuje, že zdravotný stav zvieraťa ako predmetu zmluvy zodpovedá dohodnutej cene. 

 The buyer declares that the health status of animals as subject matter corresponds to the agreed 

 price. 

6.3 Predávajúci kupujúcemu vedome nezatajil žiadne skutočnosti vo vzťahu k predmetu zmluvy. 

 Purchaser knowingly withheld any facts relating to the subject matter. 

6.4 Predávajúci na predmet zmluvy neposkytuje žiadne záruky. 

 Seller to the subject of the contract does not provide any guarantee. 

6.5 Prepravu predmetu zmluvy, označenie a súvisiace veterinárne úkony si zabezpečí kupujúci a na 

vlastné náklady.  

Shipment subject of the contract, marking and related veterinary operations shall provide the 
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purchaser and at his own expense. 

6.6 Súčasťou zmluvy je veterinárne osvedčenie, ktoré tvorí prílohu k tejto zmluve.  

 Health certificate is annexed to this Contract. 

6.7 Odber predmetu zmluvy sa uskutoční v termíne podľa čl. II. zmluvy.  

 Taking the subject of the contract will take place in the period under Art. II. contracts. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

Final provisions 

7.1 V častiach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR ako i príslušnými nariadeniami Európskej únie. 

The parts which are not covered by this Agreement, mutual relations between the parties governed 

by the relevant provisions of the Commercial Code of SR and generally binding legislation of SR, the 

relevant European Union regulations too. 

 

7.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po 

vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok. Autenticitu tejto zmluvy potvrdzujú svojím podpisom s 

odtlačkom pečiatky. 

 The Parties declare that this contract before signing it read that was closed after mutual discussion 

 according to their true and free will, certainly, serious and comprehensible, not in distress at arm's l

 ength conditions. The authenticity of this contract sign and stamp. 

7.3 Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, z ktorých predávajúci obdrží dve vyhotovenia a kupujúci 

jedno vyhotovenie. 

Contract is made in three copies, of which seller shall receive two copies and buyer shall recieve one 

copy. 

7.4 Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody formou písomných očíslovaných 

dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

The contract may be amended only by mutual agreement in the form of written, numbered 

amendments signed by both parties. 

7.5 Kupujúci, je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy voči 

Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik len, po ich predchádzajúcom súhlase. 

The Buyer is entitled to assign the receivables and other rights arising from this contract to seller 

only after his prior consent. 

7.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

The contract shall enter into force on the date of its signature by both contracting parties and 

effective on the day following its publication in the Central Register of Contracts maintained by the 

Government Office of the Slovak Republic. 

7.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane dodatkov 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

The parties of contract expressly agree to the full disclosure of this Agreement, including additions 

to the Central Register of Contracts maintained by the Government Office of the Slovak Republic. 

 

 

  

  

Topoľčianky, dňa 2.10.2021        
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.................................................................. 

predávajúci/seller 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 

Odštepný závod Topoľčianky 

Parková 7, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika 

 

 

 

 

 

 

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

kupujúci/buyer 

Animoterapeuticko - jazdecké centrum Snina 
Pčolinská 1405, 069 01 Snina, Slovenská republika 

 


