
Kúpna zmluva

Predávajúci: Stredná odborná škola technická
Ul. Partizánska č. l, 071 92, Michalovce
Osoba oprávnená konať : Ing. Jaroslav Kapitán - riaditeľ školy

Spoločnosť zriadená na základe : Zriaďovacia Listina KSK č. 1712/2008-RU 17/27651
IČO : 42096651; DIČ : 2022434337 IČ DPH : SK2022434337
Štátna pokladnica č. 7000303011/8180
Telefón : ++421 56 6441459
E-mail: sostmi@sostmi.sk
(ďalej len ako predávajúci)

a

Kupujúci:
Názov organizácie: Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica
Adresa organizácie: Hlavná, Zemplínska Teplica, 076 64
Osoba oprávnená konať : Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
Spoločnosť zapísaná v Registeri neziskových organizácií, Obvodný úrad v Košiciach, reg. č. OVVS / 62 / 2002
IČO : 31256481; DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592, VÚB a.s., č.účtu : 1688384755/0200
Telefón : +421 56 6796231; Fax : +421 56 6796283
E-mail: sppno@slovanet.sk
(ďalej len ako kupujúci)

uzatvárajú túto
kúpnu zmluvu

podľa ustanovení §409 a naši. Obchodného zákonníka.

I. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu zvieratá na chov a produkciu surového
kravského mlieka (ďalej zvieratá) v tomto zložení:
17 ks jalovíc Slovenského strakatého dobytka
a kupujúci sa zaväzuje tieto zvieratá prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu

podľa či. II. tejto zmluvy.
2. Zoznam zvierat s uvedeným identifikačných údajov je uvedený v prílohe č. l tejto

zmluvy.
3. Zvieratá budú dodané ich prevzatím kupujúcim na farme v Michalovciach,

Kapušianska l. Predávajúci je povinný na tento účel zvieratá označiť a vyzvať
kupujúceho na jeho prevzatie.

4. Kupujúci je povinný na požiadanie predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie
predmetu zmluvy.



1.

II. Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany stanovili cenu za jeden kus zvieraťa po vzájomnej dohode takto :

Zvieratá - druh

Jalovice
Slovenský strakatý
dobytok

Popis

Nepripustené
Teľné - zistené

Spolu ponuková cena v EUR

Počet

16

1

17

Ponúkaná cena v €
za 1 ks

760

1 050

celkom
12 160

1 050

13210

2.
3.
4.

Celková cena za predmet zmluvy je 13 210 EUR bez DPH stanovená v zmysle zák.
č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu ihneď v deň prevzatia zvierat.
Predávajúci vystaví faktúru v deň prevzatia zvierat.
Kupujúci je oprávnený faktúru, ktorá obsahuje nesprávne údaje, vrátiť predávajúcemu
na opravu do 7 dní od jej doručenia.
Vlastníctvo k prevádzaným zvieratám nadobúda kupujúci až po úplnom zaplatení
kúpnej ceny podľa tejto zmluvy. Do momentu zaplatenia kúpnej ceny sú prevádzané
zvieratá majetkom predávajúceho a kupujúci nemá právo ich scudziť, odpredať, založiť
a nakladať spôsobom, ktorým by došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu. Predávajúci
má povinnosť zaevidovať prevádzané zvieratá v účtovníctve a viesť záznamy a
evidenciu podľa osobitných predpisov dňom dodania zvierat.

V. Ostatné dojednania

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru podľa či.

I. ods. 3 tejto zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 % za

každý deň omeškania s jej úhradou.
4. V prípade porušenia týchto zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán, má

dotknutá strana právo na náhradu škody.



VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná písomnou dohodou označenou ako
číslované dodatky.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

3. Zmluva je zložená z troch strán a prílohy a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po
jednom pre každú zmluvnú stranu.
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pečiatka a podpis kupujúceho1 pečiatka a podpis predávajúce

nezisková organizácia
ZEMPUNSKÄTEPUCA


