Kúpna

z m l u v a č. 5/2019

uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I
Zmluvné strany

Predávajúci:
Adresa:
Číslo OP:

Milan Žiak
Trnava
(ďalej len“ predávajúci“)

Kupujúci:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IČO:
Zástupca oprávnený konať
vo veciach zmluvných:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
SK32 8180 0000 0070 0040 5018
36102601
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Jana Burianová, ekonómka
(ďalej len „kupujúci“)
Článok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa dermoplastických preparátov rýb:
Mieň sladkovodný (Lota lota), 46 cm
Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), samec, 30 cm
Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), samica, 32 cm
Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), 40 cm
Lieň sliznatý (Tinca tinca), 40 cm
Karas striebristý (Carassius auratus), 37 cm
Podustva severná (Chondrostoma nasus), 45 cm
Mrena severná (Barbus barbus), 70 cm
Hrúz škvrnitý (Gobio gobio), 15 cm
Belička európska (Alburnus alburnus), 15 cm
Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), samec, 11 cm
Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), samica, 11 cm
Tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis), 55 cm
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus, 40 cm
Zubáč volžský (Stizostedion volgense), 35 cm
Jeseter malý (Acipenser ruthenus), 50 cm
Spolu:

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
18 ks

161,00 €
105,00 €
112,00 €
140,00 €
140,00 €
129,50 €
157,50 €
245,00 €
105,00 €
105,00 €
38,50 €
38,50 €
192,50 €
140,00 €
122,50 €
175,00 €
2107,00 €

2. Predmet kúpy je v dobrom stave.
Článok III
Cena a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške 2 107,- €, slovom dvetisícstosedem 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 na číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 1479 1045.
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 plne si je vedomý
všetkých 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.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy,
budú sa riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa zákona NR SR č.
244/2002 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 4 rovnopisoch, tri vyhotovenia pre kupujúceho a jedno
vyhotovenie pre predávajúceho.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke múzea.

V Topoľčanoch 29. 10. 2019

..............................................
za kupujúceho

..............................................
predávajúci

