Evidenčné číslo zmluvy ŠVK: 84/2021

KÚPNA ZMLUVA
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 znení neskorších predpisov a Výnosom MK
SR č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení
Zmluvné strany
Predávajúci:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Rod. číslo:
Číslo OP:
Číslo účtu (IBAN):
Kontakt:

Daniela Gärtnerová
Ploštín 264/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
PhDr. Blanka Snopková, PhD., riaditeľka ŠVK
Štátna príspevková organizácia
Mgr. Soňa Šváčová, PhD.,
vedúca ŠVK – Literárneho a hudobného múzea

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Peter Filín, kurátor
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):
SK70 8180 0000 0070 0023 9822
IČO:
DIČ:
Kontakt:

35987006
2021433172
+421 48 4710771; peter.filin@svkbb.eu
(ďalej len „kupujúci”)
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Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo
k predmetom kultúrnej hodnoty na kupujúceho a následne odovzdať predmety kultúrnej
hodnoty – scénografiky, archiválie, drobné tlače a reálie dokumentujúce činnosť
a úspechy Divadelného súboru UNIS UMB v Banskej Bystrici. (ďalej len „predmet
kúpy“) – kupujúcemu a záväzok kupujúceho po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu
kúpy uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa Článku II. tejto zmluvy.

2.

Predmet kúpy je vyšpecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
Článok II
Cena a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 100,00 EUR (slovom sto EUR),
v súlade s ustanoveniami 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
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a riadnom písomnom odovzdaní
a prevzatí predmetu kúpy špecifikovanom v Článku I. tejto zmluvy na účet predávajúceho
uvedený v špecifikácii zmluvných strán, a to najneskôr do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy.
Článok III
Čas, miesto a spôsob plnenia kúpnej zmluvy

1.

Miestom odovzdania predmetu zmluvy bude Banská Bystrica, Lazovná 9.

2.

Za kupujúceho je oprávnený prevziať predmet kúpy jeho poverený zástupca Mgr. Peter
Filín.

3.

Predmet zmluvy bude chránený – balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu.

4.

Prechod rizika za prípadné škody prechádza zo strany predávajúceho na stranu kupujúceho
momentom odovzdania a prevzatia tovaru.
Článok IV
Osobitné ustanovenia

1.

Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy uvedenom v bode 1
tohto ustanovenia a neviaznu na ňom žiadne ťarchy a bremená. Zaväzuje sa nahradiť
kupujúcemu všetku škodu, ktorá by vznikla v dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia.
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2.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy po podpísaní tejto zmluvy oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

4.

Predávajúci udeľuje touto zmluvou kupujúcemu súhlas na použitie predmetu kúpy
všetkými spôsobmi, ktoré vyplynú z potrieb kupujúceho, najmä na uvedenie predmetu
kúpy na verejnosti, verejným vystavením. Licenciu v zmysle ustanovenia § 65 Zákona
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení predávajúci poskytuje bezodplatne, bez
teritoriálneho a vecného obmedzenia na celú dobu trvania výhradných majetkových práv
autora.

5.

Kupujúci je oprávnený udeliť súhlas na použitie predmetu kúpy v rozsahu udelenej
licencie tretej osobe a je oprávnený udelenú licenciu postúpiť.

6.

Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu predmetu kúpy, jeho
využívanie a sprístupňovanie v súlade so Zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a galériách v platnom znení a Výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11649.

7.

Predávajúci svojím súhlasom potvrdzuje, že bol informovaný v súlade s ustanovením § 13
ods. 1 písmena b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v stanovenom rozsahu o spracovaní ním poskytnutých
osobných údajov za účelom uzavretia tejto zmluvy, uchovávané v súlade so Zákonom č.
206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 392/2002 o archíve
a registratúre v platnom znení.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, Zákona č. 206/2009 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, Výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11649 o podrobnostiach vykonávania
základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej
hodnoty, Zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení a ďalšími
ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.
2. Zmluvu je možné meniť len formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
3. Predávajúci, ako dotknutá osoba, berie na vedomie, že Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje na základe tejto zmluvy,
vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu.
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Spracúvanie 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. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenie
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky s výnimkou ustanovení
podliehajúcich ochrane osobných údajov v súlade s ustanovením Zákona č. 211/2000
Z. z. v platnom znení.
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve
vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno vyhotovenie predávajúci.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany
zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli,
v celom rozsahu s ňou súhlasia a prostredníctvom svojich zástupcov ju podpísali na znak
toho, že je určitá, zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Banská Bystrica, dňa 04.10.2021

Banská Bystrica, dňa 12.10.2021

......................................................................
PhDr. Blanka Snopková, PhD., riaditeľka
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

....................................................................
Daniela Gärtnerová
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Príloha č. 1
Zoznam predmetov ku kúpnej zmluve č. 84/2021
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Náborový plagát Študentského univerzitného divadla UNIS UMB, plagát
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Predstavenie „Fuj, baba, femina!“, programový leták
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Predstavenie „Kontinuita“ – postava Pavol Hrúz, divadelná maska
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Predstavenie „Kontinuita“ – postava Zlata Solivajsová, divadelná maska
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Predstavenie „Kontinuita“ – postava Ján Botto, divadelná maska
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Predstavenie „Kontinuita“ – postava Štefan Žáry, divadelná maska
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Bronzové pásmo na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla mladých
v Tisovci, 2019, diplom
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Zlaté pásmo s priamym postupom na krajskej súťažnej prehliadke Zochova
divadelná Revúca, 2019, diplom
f. Divadelný súbor UNIS UMB Banská Bystrica.
Cena za umiestnenie v zlatom pásme s priamym postupom na krajskej súťažnej
prehliadke Zochova divadelná Revúca, 2019, keramická váza

Počet ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Banská Bystrica, dňa 04.10.2021

Banská Bystrica, dňa 12.10.2021

......................................................................
PhDr. Blanka Snopková, PhD., riaditeľka
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

....................................................................
Daniela Gärtnerová
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