
Kúpna zmluva č. 1/2013 

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Kupujúci:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 
  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 
  V zastúpení:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
  Bankové spojenie: 7000064743/8180 
  IČO: 151 882     DIČ: 2020798395 
 
Predávajúci: Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 

  V zastúpení: Ing. Ján Totkovič, riaditeľ školy 
  Bankové spojenie:  
  IČO: 00161667 DIČ:  2021117461 
 
s nasledovným obsahom 

Čl. 1  Predmet kúpy 

Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,  má vyporiadané všetky autor-
ské práva k predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu. Predávajúci sa 
zaväzuje dodať kupujúcemu 10 kusov fotografií určených na výstavu o Samuelovi Mikovínim 
v CVTI SR v Bratislave v júli 2013. 
 

Čl. 2  Kúpna cena 

Cena jednej fotografie je stanovená vo výške 10,00 € (slovom: desať €) 
 

Čl. 3  Čas dodania a prevzatia tovaru 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v článku 1 zmluvy v termíne 
máj 2013. Kupujúci sa zaväzuje tovar v uvedenom termíne prevziať. 
 

Čl. 4  Platobné podmienky 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku. 

2. Platba bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na základe vyúčtovania predáva-
júceho formou faktúry. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 14 
dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. 

 
Čl. 5  Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. 
 

Čl. 6  Spoločné ustanovenia 

 
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že má právo na šírenie fotografií, ktoré sú pred-

metom tejto zmluvy a zodpovedá kupujúcemu za všetky škody, ktoré kupujúcemu 
vzniknú, ak by sa preukázalo, že predávajúci predmet zmluvy poskytol v rozpore 
s právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov 
od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 



3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k infor-
máciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po-
vinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Sloven-
skej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. CVTI SR aj  CVRV berú na vedomie 
povinnosť druhej strany na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplý-
vajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dávajú súhlas na zverejnenie tejto zmluvy 
vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

4. Túto zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
v písomnej forme. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie. 

 
V Banskej Štiavnici, .................... 
 
 
...........................................     .......................................... 
            Kupujúci       Predávajúci 




