Kúpna zmluva
HNM - KZ - 1/2020
uzavretá podľa ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(„Občiansky zákonník“), v súlade s ust. § 9 ods. 6 písmeno a) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, v súlade s Výnosom MK SR č. MK-2544/2015110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii
predpisov kultúrnej hodnoty (ďalej ako „zmluva“)

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:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka múzea
Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
34059130

(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spolu ďalej ako „zmluvné
strany“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je kúpa artefaktov úžitkového umenia prevažne z obdobia prvej
Československej republiky podľa prílohy (jedna strana), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
Na kúpu predmetov realizovanú v projekte ART DECO DO MÚZEA 2 bola poskytnutá
dotácia z grantového systému Fondu na podporu umenia, číslo zmluvy 20-522-03458, so
spolufinancovaním z Trenčianskeho samosprávneho kraja.
2. V súlade s ustanovením § 588 Občianskeho zákonníka, vzniká predávajúcemu povinnosť
predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet zmluvy prevziať
a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa Článku III. bod 1 tejto zmluvy
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
Článok III.
Cena a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 9.500,- € (slovom: Deväťtisícpäťsto EUR), podľa
Zákona NR SR. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude poukázaná po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy, riadnom písomnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy v zmysle Článku II. bod 1
tejto zmluvy na účet predávajúceho uvedený v špecifikácii zmluvných strán, a to najneskôr do
31. decembra 2020.
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, právne povinnosti a práva tretích osôb, žiadna tretia osoba si neuplatňuje
a predávajúci nemá ani žiadnu vedomosť, že by si akákoľvek tretia osoba akýmkoľvek
spôsobom mohla uplatňovať akékoľvek práva k predmetu zmluvy, na predmet zmluvy neboli
uplatnené reštitučné nároky ani neprebieha žiadne dedičské konanie alebo súdny spor, ktorého
predmetom je predmet kúpy a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa preukázal opak.
Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá by vznikla kupujúcemu v dôsledku uplatnenia práv
tretích osôb predmetu kúpy.
2. V prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie predávajúceho uvedené v tejto zmluve ukáže ako
nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce a táto skutočnosť negatívne ovplyvní nadobudnutie
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, môže kupujúci od tejto zmluvy odstúpiť,
odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho domáhať sa náhrady spôsobenej
škody. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania kupujúceho so
zaplatením kúpnej ceny. Účinky odstúpenia nastávajú dňom oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.
3. 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.
4. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu predmetu kúpy podľa
Článku II. tejto zmluvy, jeho využívanie a sprístupňovanie verejnosti v súlade so zákonom č.
206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v platnom znení, v súlade s Výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach
vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predpisov
kultúrnej hodnoty.
5. Predávajúci, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že kupujúci, ako prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci
predzmluvného a zmluvného vzťahu v spojitosti s osobitnými zákonmi za účelom vedenia
evidencie a správy majetkovoprávnych vzťahov prevádzkovateľa. Spracovávanie sa vykonáva
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je
určená v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci zároveň svojim podpisom
potvrdzuje, že bol informovaný v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) a ust. § 19 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v zákonom stanovenom rozsahu o spracovaní osobných údajov ním
poskytnutých za účelom uzavretia tejto zmluvy a plnenia tejto zmluvy.
6. V prípade, že sa na predmet kúpy vzťahuje autorskoprávna ochrana, predávajúci touto
zmluvou postupuje kupujúcemu výkon všetkých majetkových práv v zmysle zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a súhlasí s tým, že kupujúci je
oprávnený na použitie predmetu kúpy spôsobmi, ktoré vyplývajú z činnosti kupujúceho,
najmä na výstavné účely, výchovno-vzdelávacie účely, uvedenie predmetu kúpy, ich
rozmnoženín na verejnosti a ich sprístupňovanie verejnosti v akejkoľvek umeleckej
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a technickej podobe alebo forme. Predávajúci výslovne súhlasí s tým, že kupujúci je
oprávnený vyhotovovať zachytenie a zobrazenie, a to najmä vyhotovenie obrazových
záznamov a ich použitie na propagačné, výstavné, publikačné účely bez územného
a množstevného obmedzenia. Predávajúci vyhlasuje, že si nebude voči kupujúcemu z tohto
titulu uplatňovať žiadne finančné alebo iné plnenie.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené
v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a ďalšími dotknutými právnymi
predpismi 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 NR SR č. 244/2002 Z. z.
o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou
očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
4. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu
zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného
ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedajú zámeru neplatného
ustanovenia.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ich
zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že
na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, túto
zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod
nátlakom, ani v tiesni a ani na nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, obsahu
zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre predávajúceho a tri
vyhotovenia pre kupujúceho.

V Prievidzi 21. septembra 2020

––––––––––––––––––––
predávajúci

––––––––––––––––––––
kupujúci
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Príloha č. 1
SÚPIS PREDMETOV
ART DECO DO MÚZEA 2

Názov predmetu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Súprava raňajková na (vajíčka)
Súprava raňajková
Súprava obedová
Súprava obedová a čajová (Schlaggenwald)
Súprava čajová (Suzanne)
Súprava čajová (Victoria)
Súprava čajová (GB)
Súprava čajová (Bohemia)
Súprava čajová (Pirken Hammer)
Súprava čajová (Puls Empire)
Súprava čajová (Schlaggenwald)
Súprava čajová (Puls)
Súprava čajová a kávová (Gloria)
Súprava kávová (Metropolis)
Súprava dezertná
Súprava dezertná
Súprava dezertná
Súprava dezertná
Misa servírovacia
Miska servírovacia
Misa servírovacia
Misa servírovacia
Misa servírovacia
Misa servírovacia
Misa šalátová
Misa šalátová
Misa na ovocie
Tanier s plastickým vzorom
Tanier veľký
Žardiniéra na nôžkach
Svietnik dvojramenný

SPOLU

Hodnota v €
100,00
120,00
810,00
470,00
1200,00
350,00
380,00
350,00
400,00
400,00
320,00
620,00
600,00
1600,00
80,00
100,00
240,00
50,00
60,00
120,00
120,00
50,00
100,00
100,00
80,00
80,00
60,00
100,00
80,00
300,00
60,00

9500,00 €

Prievidza 21. septembra 2020
Spracovala: Mgr. Marta Rusinová
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Príloha č. 2

Protokol o prevzatí predmetov kultúrnej hodnoty
na základe Kúpnej zmluvy č.: HNM – KZ – 1/2020

Názov predmetu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hodnota v €

Súprava raňajková na (vajíčka)
Súprava raňajková
Súprava obedová
Súprava obedová a čajová (Schlaggenwald)
Súprava čajová (Suzanne)
Súprava čajová (Victoria)
Súprava čajová (GB)
Súprava čajová (Bohemia)
Súprava čajová (Pirken Hammer)
Súprava čajová (Puls Empire)
Súprava čajová (Schlaggenwald)
Súprava čajová (Puls)
Súprava čajová a kávová (Gloria)
Súprava kávová (Metropolis)
Súprava dezertná
Súprava dezertná
Súprava dezertná
Súprava dezertná
Misa servírovacia
Miska servírovacia
Misa servírovacia
Misa servírovacia
Misa servírovacia
Misa servírovacia
Misa šalátová
Misa šalátová
Misa na ovocie
Tanier s plastickým vzorom
Tanier veľký
Žardiniéra na nôžkach
Svietnik dvojramenný
SPOLU

100,00
120,00
810,00
470,00
1200,00
350,00
380,00
350,00
400,00
400,00
320,00
620,00
600,00
1600,00
80,00
100,00
240,00
50,00
60,00
120,00
120,00
50,00
100,00
100,00
80,00
80,00
60,00
100,00
80,00
300,00
60,00
9500,00 €

Prievidza 21. septembra 2020

Odovzdal:

Mgr. art. Jozef Lenhart

_____________________

Prevzala:

PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

_____________________
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