Kúpna zmluva č. 10/2020
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
Kupujúci:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
Funkcia:
Bankové spojenie:
IČO :
Zamestnanec oprávnený konať
vo veci realizácie zmluvy:
Funkcia:

Alexander Krajčovič
Jablonec č. 135, 900 86 Jablonec
HB 62 99 91
SK37 0900 0000 0051 7120 3294
(ďalej len predávajúci)
Trnavský samosprávny kraj
správca - Západoslovenské múzeum
PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava
PhDr. Martina Bocánová, PhD.
riaditeľka
Štátna pokladnica
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0049 1075
36087017
Mgr. Lucia Duchoňová
kurátorka zbierky
(ďalej len kupujúci)
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom zbierkového predmetu vreckové hodinky značky
DOXA (ďalej len „Predmet prevodu“).
2. Predávajúci touto Zmluvou a za podmienok uvedených nižšie v tejto Zmluve prevádza do
majetku kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu prevodu za kúpnu cenu uvedenú v článku
III bod 3.1. tejto Zmluvy a kupujúci touto Zmluvou a za podmienok uvedených nižšie v tejto
Zmluve, Predmet prevodu za túto kúpnu cenu od predávajúceho kupuje a nadobúda do
výlučného vlastníctva.
Článok III.
Cena a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena, za ktorú predávajúci predáva a kupujúci kupuje
Predmet prevodu, je po odporúčaní Komisie na tvorbu zbierok stanovená vzájomnou dohodou
zmluvných strán vo výške: 100,- € (slovom: sto eur).

2. Kúpna cena podľa bodu 1 tohto článku je totožná s odborným odhadom hodnoty
nadobúdaného zbierkového predmetu vykonaným Komisiou na tvorbu zbierok v zmysle § 9
ods. 5 zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená po podpísaní tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí Predmetov prevodu na účet
predávajúceho číslo SK37 0900 0000 0051 7120 3294.
Článok IV.
Osobitné ustanovenia
1. Predávajúci vyhlasuje a zaväzuje sa, že Predmet prevodu je jeho výlučným vlastníctvom
a neviaznu na ňom žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva, nájomné, podnájomné,
užívacie práva ani iné ťarchy vo forme zmluvne dojednaných práv alebo práv registrovaných
príslušnými úradmi alebo inštitúciami.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Predmetu prevodu podľa článku II. tejto zmluvy po
podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí
predmetov prevodu.
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 spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú riešiť
najprv dohodou a až následne súdnou cestou.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými
stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Trnave dňa .................................

..........................................
za kupujúceho

............................................
za predávajúceho

