
KÚPNA ZMLUVA č. 1/2014 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci: 
Meno a priezvisko: R i 
Číslo OP: 
Trvalé bydlisko: 060 01 Kežmarok 
Kontakt: 
Bankové spojenie: 

(ďalej len predávajúci) 

Kupujúci: Múzeum v Kežmarku 
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová 
Sídlo: Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvných: Mgr. Erika Cintulová 
Funkcia: riaditeľka 
Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
Číslo účtu: SK77 8180 0000 0070 0051 9541 
IČO: 37781227 
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Erika Cintulová 
Funkcia: riaditeľka 
Zriadenie: Zriaďovacia listina Prešovského samosprávneho kraja z 1. apríla 
2002 KUL - 2002/000153/11 Register MaG MK SR 6894/2004-400 RM 48/58 

(ďalej len kupujúci) 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je kúpa predmetov: 
a./ Kreslá 2 ks 
b./ Šijací stroj Minerva 
c./ Prútený kôš na prádlo 
d./ Mlynček kovový na orechy 
e./ Lyžiarske topánky 
(ďalej len predmety) za účelom doplnenia zbierkového fondu Múzea v Kežmarku. 

2. Súčasťou zmluvy je odovzdanie dokladov: (napr.: doklady preukazujúce vlastníctvo, 
pôvod, sprievodná dokumentácia a pod.) 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmety zmluvy, kupujúci sa zaväzuje 
predmety od predávajúceho prevziať a za tieto predmety zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 



ČI. III. 
Cena a spôsob úhrady 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 52,00 € (slovom: päťdesiatdva EUR ) podľa 
Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude zaplatená po uzavretí zmluvy oboma zmluvnými 
stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetov zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy na účet 
Q y*7y» * -jm r» > - / M 

Čl. IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Predávajúci prehlasuje, že predmety kúpy sú jeho výlučným vlastníctvom a plne si je 
vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmety kúpy sa 
neviažu žiadne dlhy a právne povinnosti. 
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetom kúpy podľa čl. II. tejto zmluvy po podpísaní 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetov kúpy. 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
2. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými 
stranami. 
3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre kupujúceho a dve pre 
predávajúceho. 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

V Kežmarku, dňa t * . / ? : . . ^ / . 1 ? 

Múzeum v Kežraai k-
Hradné námestie -12 

~ 060 01 Kejmarok^, 
í/ — ^ U 

podpis predávajúceho podpis kupujúceho 


