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 KÚPNOPREDAJNÁ   ZMLUVA 

             č. 02/2023 

Č.j.: 121/2023 

 

 

Uzatváraná podľa ustanovenia §-u 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi jej účastníkmi : 

 
Predávajúcim:        Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik; sídlo: Parková 13, 

                               951 93 TOPOĽČIANKY,   DIČ: SK2020412196, IČO: 31 44 77 08 

    V zast. Ing. Michalom Horným, PhD.,  riaditeľom podniku     

                        

a kupujúcim:   o.z. Hucule Kráľovskej Lúky 

Kráľovská Lúka 156 

93031 Bodíky 

 

IČO: 50037749 

             

 

 T a k t o:    
I. Predmet zmluvy: 

 

 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje, že odpredá kupujúcemu žrebca plemena 

huculský kôň podľa tejto špecifikácie: 

 

Číslo koňa  Meno koňa Farba Pohlavie 
Dátum 

narodenia 
Cena v EUR 

8338  
Prislop-20  

(3955 Prislop II) 
Hd. žrebec 27.03.2015  

DPH 20%   

 SPOLU   

 

A kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje, že predmetné kobyly prevezme a zaplatí za neho 

dohodnutú kúpnu cenu. 
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I. Miesto  a čas plnenia: 

 

Miestom plnenia je podľa výberu kupujúceho: Topoľčianky   

a/ Priestory predávajúceho v prípade, že si kupujúci sám zabezpečí odvoz koní zmluva je 

splnená naložením koní na dopravný prostriedok kupujúceho, 

alebo 

b/ miesto určenia podľa dispozícii kupujúceho v prípade, ak prepravu koní zabezpečuje 

predávajúci, zmluva je splnená momentom vyloženia.  

 Predávajúci je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy  termín odovzdania – plnenia 

zmluvy oznámiť, a to tak, aby mal kupujúci na prípravu prevzatia koní aspoň 3 dni. Kupujúci 

je povinný termín predávajúcemu potvrdiť resp. oznámiť iný, kupujúcemu vyhovujúci 

a zároveň oznámiť výber miesta plnenia. 

 

III. Kúpna cena, forma úhrady a splatnosť: 

 

 Kúpna cena uvádzaná v čl. I. tejto zmluvy je dohodnutá, ako kúpna  cena. 

 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na podklade faktúry vystavenej 

predávajúcim a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č.u. SK60 0200 0000 

0000 0540 5162, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., BIC: SUBASKBX v lehote 14 

dní odo dňa doručenia faktúry, pričom je rozhodujúci deň pripísania na účet predávajúceho. 

V prípade omeškania so zaplatením má predávajúceho právo účtovať poplatok 

z omeškania v súlade s §-om 369 Obchodného zákonníka. 

 

IV. Prechod vlastníctva: 

 

 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy až úplným zaplatením 

zmluvnej kúpnej ceny, uvádzanej v čl.I. tejto zmluvy.  

 

V. Zodpovednosť predávajúceho: 

 

 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy zodpovedá špecifikácii, 

uvádzanej v čl. I. tejto zmluvy a je v súlade s dokladmi, ktoré sú odovzdané kupujúcemu pri 

preberaní. 
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Predávajúci garantuje zdravotný stav koňa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy a nie sú mu 

známe žiadne aktuálne zdravotné problémy ani v minulosti prekonané vážnejšie zdravotné 

nemoci alebo úrazy.  

 Nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v dôsledku nedbanlivého, alebo zavineného 

konania kupujúceho, alebo osôb, poverených kupujúcim. 

 

Predávajúci upozorňuje, že predmet tejto zmluvy vykazuje tieto vady : 

 

- Bez právnych vád - 

 

VI. Povinnosti kupujúceho: 

 

 Kupujúci je povinný okrem vykonania úkonov, dohodnutých v predchádzajúcich 

ustanoveniach tejto zmluvy, predmet zmluvy pri jeho preberaní prezrieť s náležitou 

starostlivosťou a prípadne vady bez zbytočného odkladu predávajúcemu vytknúť. 

Kupujúci, bol oboznámený, že každý nový majiteľ, ktorý si zakúpil koňa v NŽ 

Topoľčianky, š.p. je povinný v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii 

koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 do 14 dní od vykonania zmeny 

v pase a potvrdení o pôvode koňa uznanou chovateľskou organizáciou nahlásiť zmenu  

na pracovisko  PS SR š.p. Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky.  

 

VII. Odstúpenie od zmluvy: 

 

 Účastníci tejto zmluvy majú právo odstúpiť od nej a to: 

a/ predávajúci v tom prípade, ak: 

-je kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry za prijaté plnenie trvajúce viac,                          

ako 90 kalendárnych dní. 

-kupujúci bezdôvodne odmietne prijať plnenie predmetu tejto zmluvy 

b/ kupujúci v tom prípade ak; 

-predávajúci mu dodal tovar, ktorý nie je v súlade so špecifikáciou uvádzanou v tejto zmluve, 

alebo v príslušných dokladoch a nedohodne sa s predávajúcim inak. 

 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení druhej strany s tým, že uplatnením práva na odstúpenie od  zmluvy nie sú 
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dotknuté práva na náhradu škody, ktoré opodstatnene vzniknú  odstupujúcej strane 

v súvislosti s týmto odstúpením.  

 

VIII. Doklady, vzťahujúce sa na predmet  plnenia: 

 

 Predávajúci pri odovzdaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy odovzdá kupujúcemu 

tieto doklady: 

- faktúra, pas koňa a potvrdenie o pôvode koňa, pripúšťací register     

na sezónu 2023 - 

 

 

 

IX. Záverečné ustanovenia: 

 

 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať iba po vzájomnej písomnej dohode 

zmluvných strán a to formou dodatkov k nej. 

         Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každej strane po jednom, pričom platí, 

že každé toto vyhotovenie má charakter originálu. 

          Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa na jej obsahu dohodli dobrovoľne a slobodne, 

prejav ich vôle je vážny, nie je urobený v tiesni ani za nevýhodných podmienok a jej doslovné 

znenie je s ich zamýšľaným prejavom v zhode. Zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom, na 

znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.         

          Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády SR v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1965 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony.  

 Kupujúci súhlasí so zverejnením zmluvy vrátane príloh a dodatkov v centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, podľa zákona 546 z roku 2010, ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40 z roku 1964 Zbierky OZ. 
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X.  

Spracovanie osobných údajov 

  

Zmluvná strana svojim podpisom potvrdzuje , že bola ako dotknutá osoba 

riadne oboznámená so spracovaním  osobných údajov podľa čl. 13. a 14. Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

prostredníctvom oboznámenia dotknutej osoby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

 

V Topoľčiankach, dňa:  02.02.2023 

 

Za predávajúceho:         Za kupujúceho:    
 
 
   
.........................................................                    ...................................................     

   Ing. MICHAL HORNÝ, PhD.                             Za o.z. Hucule Kráľovskej Lúky  - 
- riaditeľ NŽ “Topoľčianky“, š.p.-                                    Kristína Szakál  
   
 

 

 

 

Vypracoval: 

 

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

Ing. Emil Kovalčík, PhD. 

- vedúci PK a marketingu NŽ “Topoľčianky“, š.p.- 

 

 

Kontroloval: 

 

 

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

Ing. Samuel Sokol 

- vedúci chovu koní  NŽ “Topoľčianky“, š.p.- 


