
KÚPNA  ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

      Článok I. 

          Zmluvné strany 

 

PREDÁVAJÚCI       

Meno a priezvisko:     Eva Hudecová    

Adresa:            

      

        

Číslo OP:         

Bankové spojenie:      

       (ďalej len „predávajúci“) 

 

KUPUJÚCI      Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

Štatutárny zástupca:       PaedDr. Mária Jagnešáková 

Adresa:        Hviezdoslavovo nám. 7  

026 01 Dolný Kubín 

 

Zamestnanec oprávnený konať    

vo veciach zmluvných:    PhDr. Elena Beňušová   

Funkcia:      etnografka 

IČO:        36145106 

DIČ:                         2021437913 

Zriadenie:      Zriaďovacia listina Žilinského  

samosprávneho kraja, číslo 2002/81 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

     

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je kúpa zbierkových predmetov podľa prílohy k tejto kúpnej 

zmluve.  

2. Predmet/y kúpy je/sú v zachovalom stave. 

     

 

Článok III. 

Cena a spôsob úhrady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 139.- € slovom:  Jednostotridsaťdeväť 

eur podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.  



2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude po podpísaní tejto zmluvy oboma 

zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. II. 

tejto  zmluvy poukázaná na účet č.  

 

 

      Článok IV. 

        Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a je si plne 

vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete 

kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti. 

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa čl. II. tejto zmluvy po 

podpísaní oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy. 

Predávajúci upozorňuje kupujúceho na nasledovné závady: žiadne, pričom prehlasuje, 

že prípadné skryté a ďalšie závady mu nie sú známe. Kupujúci prehlasuje, že uvedený 

predmet kúpy v čl. II. tejto zmluvy v takomto stave kupuje. 

 

 

      Článok V. 

     Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami    

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, 

sa budú riešiť najskôr dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona NR SR č. 

218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení. 

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými  

            stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 1 exemplár pre  predávajúceho. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  

            a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

6. Predávajúci, ako dotknutá osoba, v zmysle § 13 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane       

            osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva svoj súhlas     

            Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne na spracovanie svojich  

            osobných údajov.       

7. Doba platnosti je v súlade s osobitnými zákonmi, vymedzujúcimi účel spracovania. 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa  2.12.2019 

 

 

 

........................................      ......................................... 

        za kupujúceho                   predávajúci 



Príloha: Zoznam zakúpených predmetov 

 

 

B. č. Názov predmetu      Kusy  Kúpna cena v € 

 

1. Kožuch mužský      1 ks  55.- € 

2. Baranica       1 ks   6.- € 

3. Rukavice         2 ks  1.- € 

4. Trenírky na šport        1 ks  1.- € 

5. Obuv športová        2 ks  2.- € 

6. Čaša sklenená súprava – 30 rokov priehrada Bobrov 6 ks  18.- € 

7. Poháre sklenené Pelhřimov     6 ks  18.- € 

8. Oblek pánsky komplet     3 ks  18.- € 

9. Barometer       1 ks  20.- € 

         ____________________ 

         SPOLU: 139.- €  

 

 


