
Kúpna zmluva o predaji psa 

 

I. Zmluvné strany 

Predávajúci: 

Meno a priezvisko: František Kováčik 

Trvalý pobyt: Čadca u Hluška, Okružná 111/14, 022 04 Čadca 

Rodné číslo:  

Číslo občianskeho preukazu:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Kupujúci: 

Stredná odborná škola technická 

Okružná 693, 022 01 Čadca 

Zastúpený: Ing. František Kajánek, riaditeľ 

IČO: 00891452 

DIČ: 2020551742 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: 

II.Predmet plnenia 

Predmetom plnenia je: pes 

Plemeno: Nemecký ovčiak 

Meno: ZEUS 

Narodený: 22.11.2014 

Tetovacie číslo: bez 

Číslo mikročipu: bez 

Pohlavie: M 

Farba: vlkosivá 

Matka: AXA – Valov dvor 

Otec: CIR – PATADRIA  



 

III.Cena plnenia 

Cena je stanovená dohodu na 280,00 € (slovom dvestoosemdesiat euro). Platba do 5 dní od 

účinnosti zmluvy na účet predávajúceho. Cena zahŕňa očkovací preukaz. 

IV.Dodacie podmienky 

4.1. 

Predávajúci odovzdáva šteniatko pri podpise zmluvy zdravé, zaočkované, odčervené, v čase 

odovzdania nejaví šteniatko žiadne znaky niektorej z bežných infekčných chorôb, ručí za jeho 

zdravie po dobu 21 dní od prevzatia kupujúcim voči infekčným chorobám. 

V prípade úhynu šteniatka z dôvodu infekčného ochorenia behom tejto doby, má kupujúci 

právo na vrátenie peňazí v plnej výške proti pitevnej správe. 

4.2. 

Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť čo najlepšie podmienky pre chov psa a nedopustí jeho týranie. 

Ďalej sa zaväzuje poskytovať predávajúcemu na požiadanie informácie o vývoji a závažných 

skutočnostiach týkajúcich sa kúpeného psa. 

4.3. 

Predávajúci prehlasuje, že mu podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia nie sú známe 

žiadne skutočnosti, ktoré by bránili zdravému vývoju predávaného psa a že kupujúcemu 

nezatajil žiadne vady ani zdravotné problémy psa. 

4.4. 

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.5. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana prevezme jeden 

exemplár. 

4.6. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená na 

webovom sídle kupujúceho. 

4.7. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že táto bola uzavretá na základe 

ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

Predávajúci:       Kupujúci: 

František Kováčik v.r.                                                               Ing. František Kajánek v.r.,  riaditeľ 

V Čadci, dňa 22.06.2015     V Čadci, dňa 23.06.2015 


