
Kúpna zmluva č. 2/2014 
uzatvorená podľa § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov 

a § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci: 

Meno a priezvisko:  Ing. Daniela Gágorová 

Trvalý pobyt:   Stavbárov 5/4 Prievidza 

Rodné číslo:    

Bankové spojenie:    

(ďalej len predávajúci) 

 

 

Kupujúci:                  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej  

                                 republiky  

Adresa:          Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  generálny riaditeľ CVTI SR 

Bankové spojenie:      IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

IČO:                           151882 

DIČ:              2020798395 

(ďalej len kupujúci) 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je predaj  zbierkových predmetov uvedených v ponuke č. 2/2014, 

potvrdenej členmi Komisie na tvorbu zbierok dňa 13.11.2014.  

2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje zbierkové predmety uvedené v ponuke č. 

2/2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.   

 

 

Čl. III. 

Cena 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena, za ktorú predávajúci predáva a kupujúci kupuje 

zbierkové  predmety, je po odporúčaní Komisie na tvorbu zbierok stanovená 

vzájomnou dohodou zmluvných strán vo výške 332.- € 

2. Kúpna cena podľa bodu 1 tohto článku je totožná s odborným odhadom hodnoty 

nadobúdaných zbierkových predmetov vykonaným Komisiou na tvorbu zbierok 

v zmysle § 9 ods. 5 zák. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 



Čl. IV. 

Spôsob platenia kúpnej ceny 
 

Kúpna cena bude  poukázaná na číslo bankového účtu predávajúceho uvedeného pri 

označení predávajúceho a to do 10 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

 

 

 

Čl. V. 

Dohoda o prechode vlastníckeho práva 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k zbierkovým predmetom prejde 

z predávajúceho na kupujúceho pri obojstrannom podpise tejto zmluvy a odovzdaní 

predmetu kupujúcemu. 

2. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy bude odovzdaný protokolárne, pri podpise tejto 

zmluvy.  

 

 

Čl. VI. 

Ďalšie dojednania 

 

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

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 článku II. tejto zmluvy po 

podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí 

predmetu kúpy. 

3. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav kupovaného predmetu /predmetov/. 

4. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu 

/predmetov/. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

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 NRSR 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. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej 

vôle ju podpisujú. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých 

jeden obdrží strana predávajúca a dva strana kupujúca. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 



 

 

V ..........................., dňa..........................  V ..........................., dňa ............................ 

 

 

 

 

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

            Ing. Daniela Gágorová    prof. RNDr. Ján Turňa, CSc 

        generálny riaditeľ CVTI SR 

 

 

 

 

prílohy: 

ponuka č. 2/2014    




