
Kúpna zmluva č. 195/2021-PCV 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Predávajúci :                          

 

Štátne lesy Tatranského národného parku , 059 60 Tatranská Lomnica  

zastúpené : Ing. Jánom Marhefkom, riaditeľom 

IČO :             31966 977 

DIČ :              

IČ DPH :        

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN:    

SWIFT/BIC:   SPSRSKBAXXX 

 

Kupujúci :  

 

Lesní správa Lány, Lesní 140, 270 61 Lány 

zastúpený: Ing. Miloš Balák, riaditeľ 

IČO:   00000078 

DIČ:    

IČ DPH:  
 

 

I. Predmet zmluvy  

 

Na základe objednávky kupujúceho sa predávajúci zaväzuje predať, kupujúci kúpiť živú zver 

odchytenú v pôsobnosti Ochranného obvodu Tatranská Javorina, v množstve do 20 ks.  

 

II. Ceny  

 

     Cena dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 

513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov sa stanovuje:   

 

jelenica   - cena za 1 ks 500 € bez DPH 

jeleň 1-ročný (špicák) - cena za 1 ks 700 € bez DPH  

 

 

III. Čas a miesto plnenia 

 

a) Čas plnenia:  

Zmluva sa uzatvára na obdobie do 28. 02. 2022. 

 

b) Miestom  plnenia predmetu zmluvy je:  

Ochranný obvod Tatranská Javorina   

 

IV. Platobné podmienky 

 

 Platba pri odbere. 

 

  

V. Zodpovednosť za vady tovaru 

 



      Pre zodpovednosť za vady pri plnení zmluvy budú pre zmluvné strany  platiť ustanovenia § 422 a 

nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Vady predmetu plnenia 

musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote do 7 dní od ich zistenia.  

 

 

VI . Nadobudnutie vlastníckeho práva  

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny. 

 

 

VII. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia 

 

Pre otázky nebezpečenstva škody na predmete kúpnej zmluvy platia primerane ustanovenia §455-457 

Obch. Zákonníka.   

 

 

VIII. Záverečné ustanovenie 

 

    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu 

vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných 

údajov kupujúcich.  

    Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 

č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

    Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a z.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

    Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi predpismi. Prípadné vzniknuté spory budú riešené  dohodou a ak sa vzniknuté 

spory nepodarí riešiť dohodou budú sa riešiť na príslušnom súde v sídle predávajúceho. Prípadné zmeny 

alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba písomne so súhlasom oboch zmluvných strán. 

    Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, 

ktoré majú povahu originálu, z ktorých po jednom obdrží predávajúci a kupujúci . 

  

 

 

V Tatranskej Lomnici  10.11.2021 

 

 

           

Ing. Miloš Balák      Ing. Ján Marhefka 

             riaditeľ LS Lány     riaditeľ ŠL TANAPu                 

 

 

 

          kupujúci                                                                             predávajúci   

 


