
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších

predpisov

Článok I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci: Mesto Trebišov
zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
sídlo: M.R. Štefánika 862/205, 075 01 Trebišov 
IČO: 00 331 996
kontakt: Mgr. Mário Fazekaš, 0907 182 850 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK 73 0200 0000 0015 8520 1151

a

Kupujúci: Jaroslav Leško, RANČ GROŠÁK
zastúpený: Jaroslav Leško 
Adresa:
Rodné číslo:
Kontakt: ’
IBAN:

prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Článok II. 
Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom koňa podľa nižšie uvedeného popisu:

MENO ZVIERAŤA: 
ŽIVOTNÉ ČÍSLO: 
ČÍSLO PREUKAZU: 
DÁTUM NARODENIA: 
POHLAVIE:
PLEMENO:
FARBA/ODZNAKY:

MENO OTCA:
MENO MATKY:
OTEC MATKY: 
ZDRAVOTNÝ STAV:

Matrix
703002004768210
703002001459
13.5.2010
Valach
Pony
Hlava: viditeľná hviezda, svetlý ryšiak, zvyšné časti tela bez 
znakov.
Nedoložený 
Nedoložená 
Nedoložený 
klinicky zdravý
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2. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa koňa podľa bodu 1. tohto článku, z vlastníctva 
predávajúceho do výlučného vlastníctva kupujúceho za cenu a podmienok uvedených v 
tejto zmluve.

Kôň je v 100% -nej chovnej kondícii a pod pravidelným veterinárnym dohľadom - 
vakcinácie, odčervenie, kontrola zdravotného stavu. Kôň je zvyknutý byť v režime 
/24hodín vonku počas celého roka, v zimných mesiacoch ustajnený v boxe/. Pred chladom 
a vetrom je chránený primerane stavaným prístreškom. K dispozícii mal dostatočný 
výbeh. Korektúry kopýt sú robené pravidelne každé 3 mesiace kvalifikovaným 
odborníkom. Kôň nie je podkutý. V prípade zmeny režimu či už zmeny kŕmnej dávky, 
zmeny prostredia alebo zmeny fyzickej záťaže je nevyhnutný plynulý a postupný 
privykací prechod pod dohl adom na to určeného odborníka. V opačnom prípade 
predávajúci nenesie zodpovednosť za vzniknuté vady. Kôň je: obsadnutý, prejazdený. Kôň 
nemá zlozvyky.

3. Predávajúci prehlasuje, že je majiteľom predmetu zmluvy, že sa naň neviažu žiadne dlhy 
alebo iné záväzky a hore uvedený popis zvieraťa je pravdivý a žiadnu vadu nezamlčal, 
ani údaje neuviedol nesprávne a kupujúceho neuviedol do omylu.

4. Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so zdravotným stavom zvieraťa aj jeho 
povahovými vlastnosťami a berie na seba všetky vlastnícke riziká.

Článok III. 
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy vo výške 400,00 EUR s DPH 
(slovom: štyristo eur).

2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje predmet zmluvy za dohodnutú 
kúpnu cenu.

Článok IV. 
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude realizovaná prevodom do 3 pracovných dní po 
podpise tejto zmluvy. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy ako aj protokolu 
veterinárneho vyšetrenia, pasu koňa a preukazu o pôvode koňa dôjde pri podpise zmluvy 
a to v priestoroch predávajúceho.
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Článok V.
Zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany sa dohodli na šesťtýždňovej skúšobnej dobe, počas ktorej môže kupujúci 
od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak:
a) vada robí predmet kúpy neupotrebiteľným,
b) predmet kúpy nemá vlastnosti podľa čl. II,
c) predmet kúpy má vady, hoci predávajúci ubezpečil, že nemá.

2. Predávajúci sa zaväzuje okamžite vrátiť celú kúpnu cenu na účet kupujúceho, ak predmet 
kúpy bude mať niektorú z vád podľa bodu 1. tohto článku. V prípade ochorenia alebo 
uhynutia predmetu kúpy v skúšobnej dobe o zavinení rozhodne veterinárny lekár alebo 
pitevný nález. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do troch týždňov od prevzatia predmetu kúpy.

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo prevzatím predmetu zmluvy.

2. Podpísaná zmluva slúži aj ako preberací protokol.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
v súlade so znením § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

4. Predávajúci prehlasuje, že zviera je klinicky zdravé a je jeho majetkom.

5. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov 
k zmluve.

6. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

7. Súčasťou zmluvy je :
a. fotokópia preukazu o pôvode koňa,
b. fotokópia pasu koňa,
c. kópia protokolu o veterinárnej skúške
d. aktuálna fotodokumentácia
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8. Kupujúci podpísal predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy hlásenia a to:
a. Hlásenie o zmene vlastníka a vývoze, ktoré bude zaslané na príslušný register
b. Hlásenie o zmene vlastníka, ktoré bude zaslané do Topoľčianok na Centrálnu 

Evidenciu koní na adresu: Plemenárske služby SR, š.p., Moravecká 32, 951 93, 
Topoľčianky

c. Hlásenie o zmene majiteľa, ktoré bude zaslané príslušnú plemennú knihu
9. Každý z účastníkov zmluvy vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený na tento právny 

úkon, že si túto zmluvu dôkladne prečítal, jej obsahu porozumel a na znak súhlasu so 
všetkým hore uvedeným to potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom.

10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvných 
strán.

V Trebišove dňa V Trebišove dňa
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