
KÚPNA    ZMLUVA 

38/2022/VZ/Z 
 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi: 

 

     PREDÁVAJÚCIM:          meno a priezvisko: Bátora Marián 

 bytom: x 

č. účtu 

( ďalej ako „ predávajúci “ ) 

     a  

     KUPUJÚCIM:                  Národná zoologická záhrada  

                                                 IČO: 00 358 011                DIČ: 202 116 28 91 

                                                 Sídlo: Zámok a okolie 6/939, 972 01 Bojnice 

 

I. 

 

PREDMET  ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom zmluvy je dodanie nasledovného tovaru: 

                    

              druh: HOLUBY 

              množstvo:     50 ks                                 

(ďalej len tovar)  

     

1.2 Predávajúci tovar predáva a kupujúci tovar kupuje za nižšie uvedených podmienok. 

 

II. 

 

KÚPNA CENA  

 

2.1 Kúpna cena je zmluvnými stranami dohodnutá na sumu vo výške: 

1.- €  ( slovom: jedno euro) za jeden ks 

Celková kúpna cena predstavuje: 50 EUR  

( slovom: päťdesiat  EUR) 

                 

2.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude zaplatená v hotovosti k rukám 

predávajúceho alebo na účet predávajúceho do 14 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 



 

 

III. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

   3.1     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

             obdrží po jednom vyhotovení. 

   3.2     Táto zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu obidvomi jej účastníkmi. 

   3.3     Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými  ustanoveniami  

             Obchodného zákonníka. 

3.4 Zmluvne strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsah v celom rozsahu porozumeli a súhlasia 

s nim bez výhrad, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Predávajúci dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b.) zákona č. 

18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov  

Rozsah spracovaných údajov a účel spracovania: 

Predávajúci dáva súhlas na spracovanie osobných údajov: základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, 

titul pred a za menom, obchodné meno,  IČO, DIČ, IČ DPH), komunikácia ( E-mailová adresa a telefónne 

číslo,  adresa trvalého a prechodného bydliska, sídla resp. miesta podnikania, miesta výkonu profesie, 

korešpondenčná adresa v rozsahu: názov ulice, orientačné číslo, súpisné číslo, obec, PSČ, okres, štát). 

Predávajúci  súhlasí s poskytnutím všetkých potrebných údajov pri zachovaní primeraných bezpečnostných 

postupov. Predávajúci dáva súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v  tomto vyhlásení na účely  

spracovania   kontaktných údajov obchodných a iných partnerov, plánovania a realizácie nákupu a predaja, 

fakturácie, zasielania reklamných informácií, vzdelávacích podujatí a konferencií, marketingu, účtovnej a 

daňovej evidencie a súhlasí s poskytnutím všetkých potrebných údajov pri zachovaní primeraných 

bezpečnostných postupov a vyhlasuje, že mu je zrejmé, že môže obsah takto daného súhlasu kedykoľvek 

zmeniť čiastočne alebo celkom a / alebo zobrať späť čiastočne alebo celkom. 

 

 

                                                                              V Bojniciach, dňa 

 

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

              Predávajúci       Ing. Marta Ovčiariková  

                                     Kupujúci za NZOO Bojnice                                                                                     

 

               

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

                                                  schválil riaditeľ NZOO v Bojniciach 

                                                                                                     Ing. Milan Šovčík 


