
BAŽANT s.r.o. - www.bazant-zajac.sk

Zmluvné strany
Spoločnosť je registrovaná v OR Okr. súdu v Nitre, vložka č. 2114/N 

Kupujúci: BAŽANT s.r.o. Lukov Dvor 233/1A, 949 01 Nitra
v zastúpení Vladimírom Repom, konateľom

34 136 886
2020407939
SK2020407939
UniCredit Bank, a.s. pobočka Nitra, č.ú. 6612599007/1111
037/6423653, 037/6423673
0905 405 256, 0905 589 628
www.bazant-zajac.sk, email: bazant@bazant-zajac.sk

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón, fax:
Mobil:
Webová stránka:

Predávajúci:
v zastúpení

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:

Predmet zmluvy výkup odchytených živých zajacov
plánované množstvo ks.

Zmluvné dojednania

Neplatca DPH

Kupujúci sa zaväzuje:
● vykúpiť odchytených zajacov od predávajúceho v stanovenom termíne za predpokladu, že zodpovedajú
   požadovanej kvalite a spĺňajú stanovené veterinárne podmienky,
● bezplatne poskytnúť predávajúcemu v dohodnutom termíne odchytové siete a prepravné bedne, ktoré dopraví
   kupujúci na dohodnuté miesto na vlastné náklady,
● vykúpiť i väčšie množstvo zajacov ako je dohodnuté v zmluve,
● nebude požadovať náhradu za rozdiel vzniknutý medzi skutočným odberom a množstvom dohodnutým v zmluve
   \a uhradí len skutočne odobrané množstvo zajacov,
● prevziať tovar i odchytový materiál od predávajúceho v dohodnutom termíne.

Predávajúci sa zaväzuje:
● uskutočniť odchyt zajacov v dohodnutom termíne na vlastné náklady, výhradne len pre kupujúceho,
● odchyt zabezpečiť v rozsahu potrebnom k naplneniu dohodnutého počtu zajacov,
● umiestniť do prepraviek len zdravé jedince o minimálnej hmotnosti 3 kg, pomer pohlavia 1 : 1,
● predložiť sprievodný doklad, potvrdený úradným veterinárnym lekárom SR a štátnym veterinárnym lekárom,
● a prehlasuje, že odovzdané zajace sú odchytené v revíri PZ a nepochádzajú zo žiadnych farmových chovov,
● šetrne zaobchádzať s odchytovými sieťami a prepravnými bedňami.
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ZMLUVA NA VÝKUP ŽIVÝCH ZAJACOV
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Dohodnuté termíny

Doprava materiálu na odchyt:
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dňa hod miesto

Zapožičaný materiál na odchyt:
Bedňa na 3 kusy Stojatá sieť Ležatá sieť Tyč na odvíjanie Pomocné kolá Upevňovací kolík

Odber  materiálu po odchyte:
dňa hod miesto

*bod č.5 prosíme nevypĺňať
Cenové dojednania*
kupujúci sa zaväzuje vyplatiť dohodnutú čiastku po prevzatí odchytených zajacov v dohodnutom termíne:
cena za 1 ks €, v sezóne 20

Dátum dodania odchytených zajacov
Prevzaté množstvo odchytených zajacov ks. jed.cena v €

Suma k úhrade spolu

Iné dojednania
Zmluvné  strany sa zaväzujú prípadné problémy alebo zmeny vzniknuté plnením podmienok tejto zmluvy
riešiť po vzájomne dohode.

Platnosť zmluvy
Zmluva je vyhotovená podľa Zákona č. 513/1991 Z.z., § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a jeden kupujúci.
Zmluva nadobúda platnosť podpísaním dohodnutých strán.

, dňaV

kupujúci predávajúci

(po potvrdení a podpísaní prosíme jedno vyhotovenie poslať na adresu kupujúceho)

4.

6.

5.

7.
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SPRIEVODNÝ  DOKLAD
na premiestnenie živých poľných zajacov do zberného strediska (komorovacej stanice)
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, dňaV

meno a priezvisko úradného vet. lekára podpis úradného vet. lekára, pečiatka

por. číslo (číslo RVPS/m/rok)

Poľovnícke združenie
Revír
IČO
Premiestnenie do zberného strediska komorovacia stanica BAŽANTs.r.o. Lukov Dvor – Nitra.

obec okres kraj

Úradný veterinárny lekár RVPS potvrdzuje, že poľné zajace

nepochádzajú z oblasti, ktorá zo zdravotných dôvodov podlieha zákazu alebo obmedzeniu v súlade 
s veterinárnymi požiadavkami,

pochádzajú z oblasti, v ktorej sa v období jedného roka v okruhu 20 km nevyskytla tularémia,

pochádzajú z oblasti, v ktorej sa v období jedného roka v okruhu 20 km nevyskytla brucelóza 
zajacov,

pochádzajú z oblasti, v ktorej sa v období troch mesiacov nevyskytol syndróm európskeho hnedého 
zajaca,

pochádzajú z oblasti, v ktorej sa v období šiestich mesiacov nevyskytla besnota.

a/

b/

c/

d/

e/

Osvedčenie platí 24 hodín od vystavenia.

, hod.

Súkromný veterinárny lekár (zmluvne príslušný s RVPS pre miesto pôvodu poľných zajacov) potvrdzuje, 
že poľné zajace :

boli najviac 24 hodín pred premiestnením podrobené klinickej prehliadke a neprejavovali žiadne 
príznaky ochorenia,
sú spôsobilé na plánovanú prepravu a dopravný prostriedok spĺňa požiadavky na prepravu živých 
poľných zajacov.

1.

2.

, dňaV , hod.

Meno a priezvisko SVL Podpis a pečiatka SVL

ŠVPS/zaj/11/05
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