
 

    K Ú P N A   Z M L U V A 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Predávajúci: Matej Danko 
                      nar. 15. 10. 1998 v Prešove 

                      bydlisko: Vyšné Nemecké 20 

                      Č. OP EH 035694  

                      Číslo účtu – IBAN: SK49 0200000000 0024 8265 9551 
 

Kupujúci:  Spojená škola  

                         Kollárova 10 

                         080 01 Prešov 

                         IČO: 42077168 

                         DIČ:  2022433259 

                         Zastúpená: 

                         Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. 

                         Riaditeľom školy 

   

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa koňa – 9-ročného žrebca, meno Markus. 

 

Čl. II. 

Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu za predmet zmluvy uvedený 

v čl. I.  cenu 1200,-  € (slovom: jedentisícdvesto eur ). 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 14 dní odo dňa schválenia tejto zmluvy 

riaditeľom školy a jej účinnosti  na účet – číslo účtu – IBAN: SK490200 000000 2482 659551 

vedený vo Všeobecnej úverovej banke . 

 

 

 

Čl. III. 

Nadobudnutie vlastníctva 

1. Vlastníctvo predmetu zmluvy kupujúci nadobúda po podpísaní tejto zmluvy oboma 

zmluvnými stranami, schválení riaditeľom školy Prešovským samosprávnym krajom a splnení 

podmienok uvedených v čl. II . tejto zmluvy. 

2. S nadobudnutím vlastníctva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodného zhoršenia 

predmetu kúpy. 

3. Splnomocnený na odpredaj odovzdá predmet kúpy do vlastníctva kupujúceho po splnení 

podmienok podľa bodu 1. tohto článku. 

 

 

 



 

      Čl. IV. 

    Stav predmetu kúpy 

1. Stav predmetu kúpy zodpovedá kúpnej cene s prihliadnutím na vek koňa a jeho doterajšie 

využívanie. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že je riadne oboznámený so  stavom predmetu tejto zmluvy. 

3. Predávajúci o iných vadách nevie. 

4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie 

a užívanie predmetu zmluvy. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

      

1. Predávajúci  nie je platcom DPH. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých po dve vyhotovenia dostanú účastníci zmluvy.  

3. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to v písomnej 

forme, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle kupujúceho, najskôr však dňom  jej schválenia riaditeľom.  

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú 

vlastnoručnými podpismi.+ 

 

V Prešove, dňa 26. 6. 20107 

 

Predávajúci:           Kupujúci: 

Matej Danko  Ing. Miroslav Fuchs, PhD. 

                                                                                                   Riaditeľ školy  

 

 

   


