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Kúpna zmluva č. SVO 7/2019/DO 

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

Zmluvné strany 

Predávajúci:  DARTE aukčná spoločnosť s.r.o., Nižný Hrušov 333, 094 22 

 

 oprávnený konať v mene spoločnosti:   Dr. Jaroslav Krajňák, PhD., konateľ  

                              

                               (ďalej ako „predávajúci“) 

 

Kupujúci:  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

 IČO: 312 979 27 

 so sídlom SR, 05201, Spišská Nová Ves, Letná 50 

 bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000184518/8180 

 IBAN: SK6081800000007000184518 

 oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Zuzana Krempaská  – štatutár 

 (ďalej ako „kupujúci“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom a má všetky oprávnenia na nakladanie s 

predmetom zmluvy, ktorý je uvedený v článku II tejto zmluvy. 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je kúpa porcelánu, podľa  prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

kúpnej zmluvy. 

2. Stav predmetu kúpy (uviesť stav predmetu kúpy):  

3. Súčasťou zmluvy je odovzdanie dokladov zo zasadnutia komisie na tvorbu zbierok pri Múzeu Spiša 

v Spišskej Novej Vsi, zdôvodnenia kúpy, prezenčnej listiny zo zasadnutia členov komisie a záznamu 

z rokovania.  

(napr.: doklady preukazujúce vlastníctvo, pôvod, sprievodná dokumentácia a pod.) 

Článok III 

Cena a spôsob úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 1 900,- €,              

Slovom tisícdeväťsto 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 oboma zmluvnými 
stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy na účet 
predávajúceho bankovým prevodom: SK6081800000007000184518 

              
             Termín splatnosti: 14 dní 

Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

1. Predávajúci prehlasuje, že si je plne vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo, 
že bod 1 z článku I tejto zmluvy nebol splnený a je si vedomý, že si kupujúci môže dodatočne 
nárokovať všetky náklady spojené s predmetom kúpy, ktorý je uvedený v článku II v bode 1 tejto 
zmluvy. 

2. Predávajúci rovnako prehlasuje, že sa na predmet kúpy, ktorý je uvedený v článku II tejto zmluvy 
neviažu žiadne dlhy, záložné práva a ani iné právne povinnosti. 

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 podľa článku II 
tejto zmluvy. 
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Článok V 

Záverečné ustanovenie 

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
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. 448/2001 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 3 rovnopisoch, 2 vyhotovenia pre kupujúceho, 1 vyhotovenie pre 
predávajúceho. 

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

6. Táto kúpna zmluva je kúpnou zmluvou k zbierke. Predmet kúpy z článku II odsek 1 je zbierkovým 
predmetom a kupujúci ho zaraďuje do svojho zbierkového fondu. Kúpna zmluva tvorí súčasť 
dokumentácie, ktorú je nutné archivovať počas celej doby evidencie predmetu. Práve z tohto dôvodu 
si kupujúci vyhradzuje právo na archiváciu tejto zmluvy až do dňa, do kedy nedôjde k vyradeniu 
predmetu kúpy z evidencie kupujúceho. 

7. Kupujúci si vyhradzuje právo na zverejnenie informácií o predávajúcom v systéme ESEZ 4G, alebo v 
iných systémoch určených na archiváciu a spracovanie zbierok. 

8. Kupujúci si rovnako vyhradzuje právo na poskytnutie základných informácií tretím stranám v rozsahu 
názov, IČO ako aj úplnú adresu predávajúceho. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa   ----------------------------------------  

 

 

 

    ----------------------------------   ----------------------------------  

                                                          za kupujúceho                                                         za predávajúceho 
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Príloha č. 1 
 
 
            Názov predmetu                                                                                              hodnota 
HEREND porcelán                      sada porcelánu, 6 x šálka, 6 x podšálka,  
                                                    1 x cukornička, 1x kanvička na mlieko,                      1 900,- € 
                                                    1 x kanvica 

 

 
 


