
K Ú P N A Z M L U V A 
č. 4/2016 

uzatvorená podľa § 588 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

PREDAVAJUCI : 
Meno a priezvisko: 
Adresa : 
Číslo OP: 

p. Martin Hotary 

(ďalej len „predávajúci") 

KUPUJÚCI : 
Štatutárny orgán : 
Sídlo: 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvných : 
Funkcia: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IČO: 
DIČ: 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veci realizácie zmluvy : 
Funkcia: 
Zriadenie: 

Registrácia: 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka, kurátorka zbierok histórie 
Štátna pokladnica 
SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
377 81 171 
2021453390 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
riaditeľka, kurátorka zbierok histórie 
Zriaďovacia listina PSK v Prešove 
z 1.4.2002 č. KUL - 2002/000153/10 
Register MaG MK SR č. MK 2018/98 - 400 
RM 50/98 

(ďalej len „kupujúci") 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je kúpa : 
Por. 
číslo Názov predmetu Počet Cena 
1. Stereoskop 1 kus 24,-€ 

13 kusov 
2. Stereofotografia s biblickým motívom 2,- € za kus 26,-€ 
Spolu: 50,-€ 

2. Predmety kúpy sú v dobrom stave. 
3. Súčasťou zmluvy je odovzdanie dokladov (napr.: doklady preukazujúce vlastníctvo, pôvod, 
sprievodná dokumentácia a pod.) 



Článok III. 
CEIMA A SPÔSOB ÚHRADY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 50,- €, slovom = Päťdesiat € =, podľa Zákona 
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 
Suma 50,- € je hradená z prostriedkov Podtatranského múzea v Poprade. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy 
oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetov kúpy 
podľa článku II. tejto zmluvy na bežný účet číslo: 0490387614/0900 v Slovenskej 
sporiteľni a.s., pobočka Poprad. 

Článok IV. 
OSOBITNÉ USTANOVENIE 

1. Predávajúci prehlasuje, že predmety kúpy sú jeho výlučným vlastníctvom a plne si je 
vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na 
predmetoch kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti. 

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetom kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po 
podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní 
a prevzatí predmetov kúpy. 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

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 najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa 

Zákona 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 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú 

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

stranami. 

Poprad, 12.12.2016 

Predávajúci: ..r. Kupujúci: 


