
C. j.: TMLY-81|2022
Kúpna zmluva

uzatvorená podl'a § 588 a násl, Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I
Zmluvné strany

I'redávajúci:
Meno: Miriam Košuthová
Aclresa:
Dátum l

Rodné č
Číslo ob
Bankovr
(d'alej letr" predávajúci")

a

Kupujúci: Tekovské múzeum v Leviciach
Statutárny orgán: Mgr. Henrieta Baliová, PhD., riaditel'ka
Adresa : Sv. Mich ala 40,934 69 Levice
Bankové spojenie: Štátrra pokladnica, č. účtu SK02 8180 0000 0070 0031 1468
ICO: 36102849 DICz 2021452169
Zástupca oprávnený konat'vo veciach zmluvných: Mgr. Henrieta Baliová, PhD.
(d'alej len,,kupujúci")

Článok II
Predmet zmluvy

1. Predmetorn zmluvy je kúpa:
1. Súbor čiernobielych negatívov Eleny Košuthovej ,,Okupácia" (1 ks súboru

pozostáva z37 ks negatívov v cene á28100 €), celkom: 1.036,00 €
Slovom : Jedentisíctridsat'šest eur.

2. Predrnet kúpy bol schválený Komisiou na tvorbu zbierok pri Tekovskom múzeu v Levi-
ciach dňa 8. februára 2022.

čttínok III
Cena a spósob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 1.036,00 €, slovom: Jedentisíctridsaťšesť eur,
podl'a zákonaNR SR č.1811996 Z. z. o cenách v platnom zneni a odporučaní Komisie na
tvorbu zbierok pri Tekovskom múzeu v Leviciach.

2. Zmlwné strany sa dohodli, že suma bude poukázanápo podpísaní tejto zmluvy oboma
zmluvnýrni stranami kupujúcim na účet predávajúceho.



článok IV
osobitné ustanovenia

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a že na predmete
kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti. Zároveň prehlasuje, že je si plne vedomý
všetkých právnych následkov, ak by sa dodatočnepreukázalo inak.

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podl'a článku II tejto zmluvy po
podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní aprevzati
predmetu kúpy.

3. Predávajúcivzmyslezákonač.l8/2018 Z.z.o ochraneosobnýchúdajov aozmene
a doplnení niektorých zákonov poskytuje Tekovskému múzeu v Leviciach lČO ZercZSqg
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúci dobrovol'ne poskytuje kupu-
júcemu v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve pre potreby realizácie účelu zmluvy.

článok V
zdverečné ustanovenia

1. Yzťaby, ktoré nie sú upravené vtejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom zneni a predpismi ním súvisiacimi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetkymajetkové spory, ktoré vzniknúztejto zmluvy,
budú sa riešiť najprv vzájomnou dohodou. Ak nedójde k takejto dohode, bude spor predložený
k rozhodnutiu príslušnému súdu.

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonat'len formou písomných číslovaných
dodatkov k tejto zmluve, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluvajevyhotovenáv 5 rovnopisoch, štyri vyhotoveniaprekupujúceho ajedno pre
predávajúceho.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnost'
v zmysle § 47 a ods. 1 zákona ě. 54612010 Z. z.,ktorým sa doplňa zákon ě. 4011964 Zb,
Občiansky zákonnikv zneni neskorších predpisov, ktorým sa menia a doplňajú niektoré
zákony, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

6. Zodpovední zástupcovia zmluvných strán túto zmluvu podpísali naznak súhlasu
s jej obsahom a svojim podpisom osvedčujú, že jej obsahu porozumeli a sú s nim
plneuzrozumení.
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