
K Ú P N A    Z M L U V A 

č. 08/2014 

 
uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 

Predávajúci:      Stepanov Toll Eleonóra                                           
Adresa:             Srbsko, Bečej  
Číslo OP:                               
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:         
 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 
 
Kupujúci:        Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
Štatutárny orgán:                           Iveta Kaczarová, riaditeľka 
Sídlo:                                               Kubínyiho nám. č. 3, 984 01 Lučenec 
Zamestnanec oprávnený konať                   
vo veciach zmluvných:                  Iveta Kaczarová, riaditeľka 
Funkcia:                                          riaditeľka 
Bankové spojenie:                         Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                                      7000396123/8180 
IČO:                                                  35984791 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veci realizácie zmluvy:             Iveta Kaczarová 
Funkcia:                                          riaditeľka 
Zriadenie:                                        Zriaďovacia listina BBSSK 
                                                         č. 2002/001004, dodatok č. 1 BBSSK  
                                                         č. 2003/020223 a RL MK 1991/98-400 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
1.  Predmetom zmluvy je kúpa výtvarných diel : 
 1. Stepanov Toll Eleonóra: Zima (Tél), (2013, akvarel, 18 x 25),  - 90,- €  
 2. Stepanov Toll Eleonóra: Svitanie (Hajnal), (2013, akvarel, 18 x 25),  - 80,- € 
   
2.  Predmet kúpy je v dobrom stave. 
 
 

Článok III. 
Cena a spôsob úhrady 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 170,- €  
     slovom  jedenstosedemdesiat  podľa Zákona NR SR č. 18/1996   
     Z.z. o cenách v platnom znení. 
2.  Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy 
 oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa 

článku II. tejto zmluvy na účet najneskôr do 30 kalendárnych dní. 
 

 
Článok IV. 

    Osobitné ustanovenie 
 

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. 
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenie 

 
1.  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, a ďalšími 
ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

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

4.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú  
     stranu. 
5.  Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú platné len písomne formou dodatkov. 
6.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch  
     zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom  
     registri zmlúv na portáli BBSK (crz.vucbb.sk) 
7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom    
    registri zmlúv na portáli BBSK (crz.vucbb.sk) 



 
Článok VI. 

Poskytnutie osobných údajov 
 
Podpísaním tejto zmluvy predávajúci súhlasí so spracovaním osobných údajov, 
poskytnutých v zmysle § 7 ods. 1 a 2  zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov, za účelom kúpy. Predávajúci má právo súhlas 
na spracovane osobných údajov odvolať. Osobné údaje sa poskytujú na dobu 
neurčitú. Prevádzkovateľ informačného systému sa zaväzuje po odvolaní súhlasu 
poskytnuté údaje zlikvidovať a úradné doklady vrátiť predajcovi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


