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Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
uzavretá podľa „Občianskeho zákonníka“ medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
I. Zmluvné strany 

 
1.1. Budúci predávajúci: Chovateľská stanica: Jane’s Wonderful Dream 
     Meno: Jana Dobrotová 
     Adresa: 038 02, Dražkovce č. 66, Slovakia 
     Tel. č.: +421 904 561 002 
     E-mail: info@bieweryork.eu 

    IBAN: …………………………………………… 
    BIC/SWIFT: …………………………………….. 

 
1.2  Budúci kupujúci: Meno: ............................................................. 

Adresa: .......................................................... 
        .......................................................... 

Tel. č.: ...................................................... 
E-mail: ...................................................... 

 
 

II. Predmet a účel zmluvy 
 

2.1  Predmetom kúpnej zmluvy je šteňa: 
a. plemeno: ....................................................... 
b. pohlavie: ....................................................... 
c. dátum narodenia: ........................................ 
d. meno: .............................. Jane’s Wonderful Dream 
e. otec: .............................................................. 
f. matka: ........................................................... 

2.2      Budúci predávajúci sa zaväzuje rezervovať šteňa pre budúceho kupujúceho a budúci 
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu rezervačnú zálohu, pričom budúci 
predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o predaji šteňaťa (kúpnu 
zmluvu), za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 
2.3     Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť, aby budúci kupujúci mal možnosť kúpiť šteňa a 
aby budúci predávajúci nepredával toto šteňa po dohodnutý čas inému záujemcovi. 
 
 

III. Kúpna cena a rezervačná záloha 
 
3.1      Kúpna cena za šteňa je zmluvnými stranami dohodnutá spolu na sumu vo výške 
…………… ,- Eur (slovom: ……………………………. Eur). 
3.2      Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci zaplatí budúcemu predávajúcemu 
rezervačnú zálohu vo výške ..…… ,- Eur (slovom ……………………………. Eur), ktorú 
poukáže na účet budúceho predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy do 3. 
pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Za deň splnenia platobnej povinnosti 
budúceho kupujúceho sa považuje deň, kedy bola rezervačná záloha v plnej výške pripísaná 
na účet budúceho predávajúceho. 
3.3      Nezaplatenie rezervačnej zálohy v plnej výške a lehote tak, ako je uvedené v 
predchádzajúcom odseku bude rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 
3.4      Pri uzatvorení zmluvy o kúpe šteňaťa medzi budúcim predávajúcim a budúcim 
kupujúcim, rezervačná záloha bude započítaná na zaplatenie celkovej kúpnej ceny. 
 
 
 
 



 

Strana 2 z 2 

IV. Rezervovanie šteňaťa 
 
4.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje neponúknuť žiadnej tretej osobe na predaj šteňa a 
rezervovať ho budúcemu kupujúcemu do doby 14 dní po dohodnutom dátume odberu.  
4.2      Budúci kupujúci sa zaväzuje prevziať šteňa v dohodnutom termíne po dátume 
......................., kedy bude pripravené na odber, zdravé, riadne zaočkované, odčervené a 
označené mikročipom, s očkovacím preukazom (prípadne EU pasom) a uzatvoriť s budúcim 
predávajúcim kúpnu zmluvu. 
4.3     Po dohode oboch strán sa presný termín odberu môže ešte upresniť.  
4.4     Rezervačná záloha je vratná v prípade:  

a) zlého zdravotného stavu šteňaťa v čase pred odberom (za zlý zdravotný stav sa 
nepovažuje vývojová alebo kozmetická vada - zlý zhryz, farba, veľkosť, ovisnuté 
ušká, nezostúpené semenníky u psov a podobne) 

b) úhynu šteňaťa v čase pred odberom 
4.5.     Rezervačná záloha je nevratná:  

a) ak kupujúci dodatočne od odberu šteňaťa odstúpi  
b) šteňa si neodoberie do 14 dní po dohodnutom termíne  

4.6.   Rezervačná záloha je určená na pokrytie nákladov vzniknutých pri ďalšom držaní 
daného šteňaťa a na kompenzáciu straty alebo odloženia predajnej príležitosti. 

 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 

5.1    Táto rezervačná zmluva je vyhotovená v 2. vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 
originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jedno vyhotovenie. 
5.2    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. 
5.3    Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a 
očíslovaných dodatkov, uzatvorených oboma zmluvnými stranami. 
5.4    Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto rezervačná zmluva bola uzatvorená na 
základe ich slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle a že ju neuzatvorili v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom zmluvy, s ktorým sa 
oboznámili pred jej uzatvorením, pripájajú vlastnoručné podpisy. 
 
 
 
V Dražkovciach                dňa: ................................ 
 
 
    
 
    Budúci predávajúci     Budúci kupujúci 


