
  Evidenčné číslo zmluvy pre   

interné potreby SNM v Martine: 2017/17 

  

K ú p n a  z m l u v a    

S N M - M T - K Z - 2 0 1 7 / 1 7 6 2      
uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  v súlade s ust. § 9 ods.6 

písm. a)  zák.č. 206/2009 Z.z. v platnom znení 

 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci :   Ing. Agnesa Garajová 

Trvale bydlisko:   Škovránčia 2, 040 01 Košice   

Prechodný pobyt:   - 

Rodné číslo :   6051106732 

Bank.spojenie:   IBAN: SK43 7500 0000 0040 0704 8902    

Kontakty:    0905 349 302 

                                                         (ďalej len  “ predávajúci ” ) 

 

Kupujúci :   Slovenské národné múzeum – Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine 

osvedčuje právo konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002 – 1 v znení Rozhodnutia MK  SR č. MK 

1792/2002 –1, Rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 v znení Rozhodnutia  MK SR o  zmene zriaďovacej listiny 

SNM č. MK- 3177/2006/110/10859, Rozhodnutia MK SR č. 5631/2006- 110/21651, Rozhodnutia o zmene  

zriaďovacej listiny SNM z roku 2011: MK-1113/2011-10/3940, Rozhodnutie MK SR č. MK-2045/2014-

110/1094, Rozhodnutie  MK SR o zmene a doplnení zriaďovacej listiny SNM z roku 2015 č. MK-2766/2015-

110/13882, výnos MK SR č. MK-2544/2015-110/11648  

Právna forma:   príspevková organizácia 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea   

Sídlo:        Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16  

Zástupca oprávnený konať  

vo veciach zmluvných:  PhDr. Mária Halmová, riaditeľka, Slovenské národné múzeum-Múzeá v Martine 

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy: Mgr. Barbora Pekariková, kurátorka 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK57 8180 0000 0070 0024 3645 

IČO:    00164721 

DIČ:    2020603068 

Kontakty:           Slovenské národné múzeum-Múzeá v Martine,  sekretariát  043/4133096        

    (ďalej len “ kupujúci ” ) 

 

                                                     Článok I. 

Predmet  zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastníctvo predmetu kultúrnej hodnoty a následne 

odovzdať predmet kultúrnej hodnoty v celkovom počte 35 kusov, podľa Prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy kupujúcemu (ďalej len ”predmet”) a záväzok kupujúceho po riadnom a včasnom 

odovzdaní predmetu uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. II, bod 1 tejto zmluvy. 

2. Stav predmetu podľa bodu 1 tohto článku je vyšpecifikovaný v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť   

tejto zmluvy. 

3. Súčasťou odovzdania predmetu podľa bodu 1 a 2 tohto článku je odovzdanie dokladov týkajúcich sa 

predmetu.   

 

Článok II. 

Cena a spôsob úhrady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1.090 €, slovom tisícdeväťdesiat €  podľa Zákona NR 

SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Kúpna cena je stanovená vrátane ceny za použitie predmetu 

kúpy.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a  riadnom odovzdaní a prevzatí predmetov kúpy podľa článku I. tejto zmluvy  

na účet  predávajúceho uvedený v špecifikácii zmluvných strán, a to najneskôr do 31.12.2017 

Spôsob úhrady - bankový prevod. 

3. V prípade nevyplatenia finančných prostriedkov v lehote podľa bodu 2 tohto článku je daná zmluva neplatná. 

 

 



  

 

Článok III. 

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 I. tejto zmluvy po podpísaní tejto zmluvy 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy 

a nadobudnutí platnosti zmluvy. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu predmetu podľa Článku I tejto 

zmluvy, jeho využívanie a sprístupňovanie v súlade so  zákonom č. 206/ 2009 Z.z. v platnom znení. 

4. V súlade so zákonom NR SR č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení predávajúci  

poskytuje súhlas na uloženie a spracovanie svojich osobných údajov pre  účely odbornej evidencie 

kupujúceho. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenie 

 

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

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení, Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách 

v znení neskorších predpisov a Výnosu MKSR č. 2544/2015-110/11648 Z. z. v platnom znení a ďalšími 

ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR. 

2. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 4 vyhotovenia obdrží kupujúci 

a 1obdrží predávajúci. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni a 

za nevýhodných podmienok.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, budú riešiť 

predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore 

vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný spor riešiť v súlade so zák.č. 

420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení. 

5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných dodatkov, podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch strán, ktoré nadobudnú platnosť až dňom ich podpisu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády Slovenskej republiky s výnimkou ustanovení podliehajúcich ochrane osobných údajov v súlade s ust. 

zák. č. 211/2000 Z.z. v platnom znení a zák. č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.  

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a 

prevzatím predmetu kúpy podľa Článku I. tejto zmluvy. 

 
 

V  Martine,  dňa  12.6.2017 
 
 

Predávajúci :     Kupujúci: 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Agnesa Garajová            PhDr. Mária Halmová 

                               riaditeľka 

                                                 SNM-Múzeá v Martine 



  

Príloha č. 1    

  

Zoznam predmetov ku Kúpnej zmluve č. SNM-MT-KZ – 2017/1762 
 

p.č. Názov + stručný opis predmetu, súboru počet 

kusov 

hodnota 

v € 

1 

Nápojová súprava, sklo, návrh: Jan Gabrhel, 1972, skláreň Chlum u Třeboně. 

Súprava obsahuje: karafa so zátkou - 1x, pohárik-6x. Valcový tvar, sklo, červené, 

štylizovaná tlač- zlato-čierna. V(karafy) 22,5 cm, v(poháriky)-5,5 cm. 

7 90 

2 
Stolová súprava (Váza, popolník) sklo, návrh: Jan Gabrhel, 1975, skláreň Chlum u 

Třeboně. valcový tvar  so zúženými miestami, farebnosť -žltá, v miestach zúženia- 

červená, v(vázy) 29,5 cm, v(popolníka) 7,5 cm. 

2 150 

3 
Váza, sklo, číre, návrh: Václav Hanuš, 70. r. 20.st. Sklárne Jablonec nad Nisou, 

prevádzka Desná. Model č. 25575.Hranatý tvar, rohy konkávne vybraté, optický 

dekor - horizontálny, v. 30 cm 

1 100 

4 Váza"MOZEK", sklo, číre, návrh: Pavel Hlava, 1968, model č.87165 pre  ÚBOK,  

Borocrystal. Valcový tvar, reliéfny dekor - vlny, v. 25 cm 

1 60 

5 

Nápojová súprava "PATRICIA", porcelán (konvica s vrchnáčikom, cukornička s 

vrchnáčikom, konvička, šálka s podšálkou), návrh: Jaroslav Ježek, 60.r.20.st., 

Karlovarský porcelán n. p., vývojový závod Lesov. Súprava pozostáva: konvica s 

vrchnáčikom -1x, cukornička s vrchnáčikom-1x, konvička -1x, šálka s podšálkou - 

6x. Glazúra -čierno-biela, Kosoštvorcový tvar, kónický tvar sa pod výlevkou 

smerom k ústiu zužuje, spodná časť - čierna,  výlevka rovná, v (karafy) 22 cm, 

v(cukorničky) 5,5 cm, v(konvičky) 6,5 cm, v(šálky) 4,5 cm, pr(podšálky) 5,5 cm 

9 180 

6 Váza, keramika, glazúra, návrh: Štefan Polkoráb, Pezinok. Váza v tvare 

štylizovaného obrysu stojaceho človeka, farebnosť: bordová, v. 44 cm 

1 60 

7 Váza, keramika, glazúra, 50.-60. r.20.st., Kravsko, váza v tvare štylizovaného 

kvetu, v. 21 cm 

1 50 

8 
Stolová súprava "FLORA" (váza, misa), sklo, vrstvené, fúkané, návrh: František 

Koudelka, Borské sklo, skláreň Prácheň. Valcový tvar v strede zúžený, farebnosť: 

biela, fialová. V (vázy) 29 cm, v(misy) 9,5 cm 

2 120 

9 

Nápojová súprava, dymové sklo, 40-50.r.20.st., Glasfabrik M. M. Karlsbad. 

Súprava obsahuje: karafa s vrchnákom -1x; pohárik - 6x, váza -1x, vázička - 1x. 

Polygonálny tvar tela nádob. V(karafy s vrchnákom) 17 cm, v(kalíška) 5 cm, 

v(vázičky) 8,5 cm, v (vázy) 19 cm 

9 150 

10 
Plastika -Tri Grácie, keramika, glazúra, návrh: Zdeněk Fárnik, 60-

70.r.20.st.,Keramické závody Znojmo, prevádzka Bechyně. Tri stojace štylizované 

ženské postavy na podstavci, farebnosť: hnedo-zelená, v. 35 cm 

1 100 

11 Váza "MORAVIA", vz. 1506, sklo lisované, Vl. Urban, 1969, výroba Rosice, v. 23 

cm 

1 30 

    35 1090 

 

 

Stav 35 predmetov je dobrý. 

 

V Martine, dňa 30.5.2017 

 

Vypracovala: Mgr. Barbora Pekariková ......................................... 


