
K ú p n a   z m l u v a  

HNM - KZ - 1/2016 

 
uzavretá podľa par. 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

Článok I. 

Zmluvné stany 

 

1. Predávajúci:    Mgr. art. Jozef Lenhart    

Adresa:      

Rodné číslo:     

Číslo občianskeho preukazu:   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:     

      (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

2. Kupujúci:     Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Štatutárny zástupca:   PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka múzea  

Sídlo:     Košovská cesta 9,  971 01  Prievidza 

IČO:     34059130 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:      

      (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 

Článok II. 

 Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je kúpa súboru papierových betlehemov v celkovom počte 11 

kusov podľa prílohy (jedna strana), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.   

Na kúpu predmetov bola poskytnutá dotácia z grantového systému Fondu na podporu 

umenia na projekt číslo: 16-623-05236 so spolufinancovaním z Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 

 

 

Článok III.  

Cena a spôsob úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 1.260,- € (slovom: 

Jedentisícdvestosesťdesiat EUR), podľa Zákona NR SR. č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení.  
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2.   Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude vyplatená na účet predávajúceho do 31. 

decembra 2016 po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom 

odovzdaní a prevzatí predmetov kúpy podľa článku II. tejto zmluvy. 

 

 

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 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 majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, 

sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona NR SR č. 

244/2002 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 štyroch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre predávajúceho 

a tri vyhotovenia pre kupujúceho. 

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

 

 

 

V Prievidzi 6. december 2016 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––                                                             –––––––––––––––––––– 

        predávajúci               kupujúci 

 

 
 


