Kúpna zmluva č. 3/2019
Uzatvorená v zmysle § 409 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Kupujúci : Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
Zastúpené : Mgr. Anton Števko, riaditeľ PM
IČO : 36102652
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu :
(kupujúci nie je platcom DPH)

Predávajúci : Ing. Stanislav Turček
Číslo OP :

r. č.

Bankové spojenie :
Číslo účtu :

nasledovne

Čl. 1
Predmetom kúpy je muzeálny predmet :
1. Socha archanjela Gabriela – 1 ks
Čl. 2
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje muzeálne predmety, ktoré sú bližšie označené
v Čl. 1 tejto Kúpnej zmluvy.
Čl.3
Dohodnutá celková cena je 1.300,- EUR, slovom ( jedentisíctristo eur). Cena bola stanovená
predávajúcim a schválená Komisiou na tvorbu zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre dňa
22.03.2019. Finančná čiastka zodpovedajúca cene muzeálnych predmetov bude zo strany

kupujúceho vyplatená predávajúcemu bezhotovostným bankovým prevodom z účtu
kupujúceho na bankový účet predávajúceho v lehote do 01.07. 2019.
Čl.4
Predávajúci prehlasuje, že na predávanom predmete neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne
povinnosti a v prípade, že by sa toto tvrdenie ukázalo nepravdivým je predávajúci povinný
zaplatiť kupujúcemu vzniknutú škodu a zároveň zmluvnú pokutu vo výške 2-násobku ceny
/hodnoty/ prevádzaného muzeálneho predmetu uvedeného v Čl. 4 tejto Kúpnej zmluvy.
Čl.5
1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto si prečítali, že jej obsahu porozumeli, že táto sa
zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných
podmienok, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
2. Predávajúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov tejto zmluvy udeľuje Ponitrianskemu múzeu v Nitre
súhlas na spracovanie osobných údajov, vrátane údajov, ktoré nemajú charakter osobných
údajov (napr. tel. číslo, e-mailová adresa) uvedených v tejto zmluve.
3. Táto zmluvy je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží
kupujúci a jedno predávajúci.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. / s odkazom na § 47a odst.1
Občianskeho zákonníka./.

V Nitre dňa 31. 05. 2019

V Nitre dňa 31. 05. 2019

...........................................................

...................................................

Kupujúci : Ponitrianske múzeum v Nitre

Predávajúci : Ing. Stanislav Turček

Mgr. Anton Števko
riaditeľ

