ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
obecná príspevková organizácia/Municipal contributively institution

Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 4, Slovensko/Slovakia

Kúpna zmluva číslo 11/003/2018
uzatvorená medzi:

ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1A
842 27 Bratislava, SR
V zastúpení Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka
(ďalej len ako „predávajúci“)

IČO 00179710
DIČ 2020801728

a

Vratko Javro
(okres Pieštany)
(ďalej len ako „kupujúci“)


Phone 00421 2 6010 2111
E-mail
zoo@zoobratislava.sk
Internet www.zoobratislava.sk

IBAN: SK 35 7500 0000 0000 2584 9043
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

IČO 179 710
DIČ 2020801728

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
obecná príspevková organizácia/Municipal contributively institution

Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 4, Slovensko/Slovakia

1. Predmet zmluvy:
Počet
1

Druh

Surikata vlnkavá
(Suricata suricatta)

Pohlavie

1.0
samec

Poznámka

Nar. 12.5.2017
Ozn.čipom 967000009567234

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cene za 1 surikatu 200,- € bez DPH, spolu 200,- € bez
DPH (slovom dvesto). Platba sa uskutoční v hotovosti na pokladni ZOO Bratislava v deň
prevzatia zvieraťa kupujúcim.
3. Transport sa uskutoční dňa 13.2.2018. Transport si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.
Transportná debna musí zodpovedať príslušným predpisom platným pre prepravu zvierat.
Zodpovednosť za transportované zviera nesie strana zabezpečujúca transport. Ak dôjde medzi
zmluvnými stranami k sporu o náhradu škody vzniknutú v priebehu transportu, či v súvislosti s
dopravou zvieraťa, zvolia si spoločne znalca príslušnej špecializácie a podrobia sa výsledku
jeho znaleckého posudku.
4. Predávajúci sa zaväzuje pred odovzdaním zvieraťa informovať kupujúceho o zdravotnom stave
zvierat, o vykonaných veterinárnych zákrokoch a o zvláštnostiach chovu. Zviera je odovzdané
v dobrom zdravotnom stave so všetkými veterinárnymi potvrdeniami, certifikátmi a vývoznými
povoleniami potrebnými na transport zvierat.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust. §47 a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zmluva a jednotlivé body môžu byť zmenené len písomnými dodatkami.

V Bratislave dňa 13.2.2018

v.r.
..............................................
Ing. Miloslava Šavelová

v.r.
..............................................
Vratko Javro
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