
Kúpna zmluva 
č. 21/2021-KnTZ 

uzatvorená podľa ust. § 588  a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 

a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty  v platnom znení  
 

 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci:  
Meno a priezvisko:    Igor Šón    
Adresa:     
Rodné číslo: 
Číslo OP:     
Bankové spojenie: 
Č. účtu (IBAN)    
IČO: 

(ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci:                                               Múzeum Slovenského národného   
                                                                povstania 
Zriadenie:                                               Zriaďovacia listina č. MK-4064/2009- 
                                                               10/10078 Rozhodnutie MK z 11.8.2009                             
                                                               v znení Rozhodnutia č. MK-761/2012-                             
                                                              10/1873 zo 6. februára 2012 
Právna forma:                                         príspevková organizácia 
Štatutárny orgán:                                    PhDr. Marian Uhrin, PhD., generálny  
      riaditeľ     
Sídlo:                                                   Kapitulská 23; 975 59 Banská Bystrica  
Zamestnanec oprávnený konať  
vo veciach zmluvných:   PhDr. Marian Uhrin, PhD. 
Funkcia:                                                  generálny riaditeľ 
Zamestnanec oprávnený konať  
vo veci realizácie zmluvy:     Mgr. Ivan Kocák           
Funkcia:      kurátor        
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica SR, 
 Č. účtu (IBAN):     SK63 8180 0000 0070 0006 9616 
IČO:                                                        35986077 
DIČ:                                                        2021443556 
                                                            

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 



Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

(1) Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastníctvo predmetu 
(predmetov) kultúrnej hodnoty a následne odovzdať predmet (predmety) kultúrnej 
hodnoty (ďalej len „predmet“) kupujúcemu a záväzok kupujúceho po riadnom 
a včasnom odovzdaní predmetu uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. II. bod 
(1) tejto zmluvy.  
 
Registratúra starostu Banskej Bystrice Gustáva Slivku, ktorá vznikla v povojnovom 
období rokov 1946-1948. Obsahuje dokumenty týkajúce sa činnosti významných 
osobností z obdobia SNP a II. svetovej vojny a taktiež dokumenty k  obnove mesta po 
II. sv. vojne. 
Súbor obsahuje korešpondenciu, zápisnice, plány obnovy, pozvánky, žiadosti, 
príhovory atď. (Datovanie 1946 -1948) 
 
 
Počet/rozsah: 200 ks spisov a jednotlivých listov  
 
Celková hodnota:  200,00 €  
              
 
(2)  Predmet kúpy je v dobrom stave  
     (uviesť stav: napr. :dobrý, poškodenie, neúplnosť a pod.)  
 
 
(3)  Súčasťou zmluvy sú odovzdané doklady: 
........................................................................................................................................ 
     (napr.: doklady preukazujúce vlastníctvo, pôvod, sprievodná dokumentácia a pod.; 
alebo boli predmety odovzdané bez sprievodných dokladov) 
 
 

 

Čl. II 
Cena a spôsob úhrady 

 
(1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 200,00 €, slovom Dvesto EUR, 
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 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán  a riadnom odovzdaní a prevzatí 
predmetu kúpy podľa článku I. tejto zmluvy,  na účet  predávajúceho uvedený 



v špecifikácii zmluvných strán, a to najneskôr do 40 pracovných dní (ak sa nedohodnú 
inak).    
 
(3) V prípade neuhradenia kúpnej sumy v lehote podľa bodu( 2) tohto článku stráca   
táto zmluva platnosť. 

 
 
 

Čl. 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. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť 
kupujúcemu všetku škodu, ktorá by vznikla v dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia.  
 
(2)  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa čl. I. tejto zmluvy po 
podpísaní tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a riadnom 
odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.   
 
(3)  Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť odbornú správu, odbornú evidenciu predmetov 
podľa čl. I. tejto zmluvy a 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 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, predávajúci udeľuje súhlas 
kupujúcemu na uloženie a spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom 
v tejto zmluve pre účely múzejnej evidencie kupovaných predmetov kultúrnej hodnoty 
podľa čl. I. bod (1) tejto zmluvy. 
 
 
                                                          

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
(2)  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle 
a nebola uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok. 
 



(3)  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením  
z tejto zmluvy, sa budú riešiť najprv rokovaním a dohodou, ak sa nepodarí v danom 
spore nájsť vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa zaväzujú, že  budú vzájomný spor 
riešiť   v súlade so Zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácií v platnom znení. 
 
(4) Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, očíslovaním 
dodatkov, ktoré nadobúdajú platnosť dňom  ich podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po ich zverejnení 
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.   
 
5)  Zmluva je vyhotovená v troch  rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dve  

vyhotovenia pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.  

(6)  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR. 

 

V Banskej Bystrici dňa 29. 11. 2021 

 

.... 

organizácie       organizácie 
 
 
 
 
 
 
 
 




