
                                                                                                        

  

                                                                                                Č. j.: TMLV-27/2023 

 

K ú p n a   z m l u v a   
uzatvorená podľa  § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
Článok I 

Zmluvné strany 

Predávajúci: 

Meno:   Alojz Krčmár 

Adresa:  Ďumbierska 694/19, 949 01 Nitra - Chrenová 

Dátum narodenia:  20. 06. 1946 

Rodné číslo: 460620/407 

Číslo občianskeho preukazu: EB239769 

Bankové spojenie: SK47 5600 0000 0008 3329 2001 

(ďalej len“ predávajúci“) 

    

                                                       a 

 

Kupujúci:  Tekovské múzeum v Leviciach                                                

Štatutárny orgán:  Mgr. Henrietta Bali, PhD., riaditeľka                                   

Adresa : Sv. Michala 40, 934 69 Levice                                                         

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, č. účtu SK02 8180 0000 0070 0031 1468 

                                 Štátna pokladnica, č. účtu SK48 8180 0000 0070 0031 1513                                                                                                     

IČO: 36102849    DIČ: 2021452169                                                         

Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Henrietta Bali, PhD.                                                               

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných vecí:   (ďalej len „veci“). 

1. Zbierka pohľadníc: 70 ks v hodnote  1.600,00 €, slovom : Jedentisícšesťsto € 

      

Poradové 
číslo 

Názov Počet  
kusov 

Cena za kus Spolu 

1.  Pohľadnica Levický hrad 6 19,00 € 114,00 € 

2.  Pohľadnica Pozdrav z Levíc 1 52,00 € 52,00 € 

3.  Pohľadnica Bohunice 3 38,00 € 114,00 € 

4.  Pohľadnica Kalná nad Hronom 4 22,00 € 88,00 € 

5.  Pohľadnica Tekovské Lužany 10 22,00 € 220,00 € 

6.  Pohľadnica Pohronský Ruskov 10 22,00 € 220,00 € 

7.  Pohľadnica Dolný Pial 2 22,00 € 44,00 € 

8.  Pohľadnica Lontov 1 22,00 € 22,00 € 

9.  Pohľadnica Lok 2 22,00 € 44,00 € 

10.  Pohľadnica Santovka 4 22,00 € 88,00 € 

11.  Pohľadnica Želiezovce 4 22,00 € 88,00 € 



12.  Pohľadnica Pastovce 3 22,00 € 66,00 € 

13.  Pohľadnica Bátovce 7 22,00 € 154,00 € 

14.  Pohľadnica Farná 4 22,00 € 88,00 € 

15.  Pohľadnica Čata 5 22,00 € 110,00 € 

16.  Pohľadnica Pukanec 4 22,00 € 88,00 € 

 

2. Predmet kúpy bol schválený Komisiou na tvorbu zbierok pri Tekovskom múzeu v Levi- 

    ciach na svojom zasadnutí dňa 25. 7. 2022.  Kúpa je realizovaná na základe podporeného  

    projektu z Fondu na podporu umenia č.22.522-05537a spolufinancovania zriaďovateľa. 

 

                                                                  Článok III 

Cena a spôsob úhrady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 1.600,00 €, slovom: Jedentisícšesťsto eur,  

podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení  a odporúčaní Komisie na 

tvorbu zbierok pri Tekovskom múzeu v Leviciach.                                    

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma  

zmluvnými stranami kupujúcim na účet  predávajúceho.      

 

 

        

Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

 
1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a že sa na 

predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti. Zároveň prehlasuje, že je si plne  

vedomý všetkých právnych následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak. 

2. 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.  

 3.  Predávajúci v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  

      a doplnení niektorých zákonov poskytuje Tekovskému múzeu v Leviciach IČO 36102849   

      súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúci   dobrovoľne poskytuje kupu- 

      júcemu   v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve pre potreby realizácie účelu zmluvy.  

   

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami     

      Občianskeho zákonníka v platnom znení a predpismi ním súvisiacimi. 

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy,   

      budú sa riešiť najprv vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený        

       k rozhodnutiu príslušnému súdu.    
 3.  Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných    

      dodatkov k tejto zmluve, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán. 

 4.  Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre kupujúceho a jedno pre  

      predávajúceho. 

5.   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť  

      v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.  

      Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  



     zákony, dňom zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

6.  Zodpovední zástupcovia zmluvných strán  túto zmluvu podpísali na znak súhlasu  

     s jej obsahom a svojim podpisom osvedčujú, že jej obsahu porozumeli a sú s nim  

     plne uzrozumení. 

 

 

 

   Levice ..................................                                            Levice ................................                                            

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Henrietta Bali, PhD.                                                    Alojz Krčmár 

                  kupujúci                                                                        predávajúci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Základná finančná kontrola:  Kúpna zmluva TMLV-27/2023  

a) je v súlade s rozpočtom na príslušných rozpočtový rok 

                                                          

vo finančnej operácii  je  /  nie je  možné pokračovať              finančnú operáciu je / nie je možné vykonať 

Zodpovedný zamestnanec: Judita Magnová                              Vedúci zamestnanec: Mgr. Henrietta Bali, PhD. 
 

Dátum:                                                                                               Dátum: 

Podpis:                                                                                               Podpis: 

 

 


