
Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle 

§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súvislosti  

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

medzi 

 

Predávajúci:  Pavol Pytlík 

   nar. xxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

   (ďalej len „predávajúci“) 

a 

Kupujúci:  Ústav pamäti národa 

   IČO: 37 977 997 

   Miletičova 19, P. O. Box 29 

   820 18 Bratislava 218 

   v zastúpení: Ján Pálffy, PhD. 

        predseda Správnej rady ÚPN 

   (ďalej len „kupujúci“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu knižné publikácie 

bližšie špecifikované v prílohe tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“) a povinnosť kupujúceho 

predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.  

II. 

Kúpna cena 

 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 69 EUR, ktorá bude 

uhradená do 10 dní od podpisu tejto zmluvy bankovým prevodom na účet predávajúceho vedený 

v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

 

 



III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať predmet kúpy pri podpise tejto zmluvy. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve a na predmete kúpy 

neviaznu žiadne práva, vrátane autorských, ani ťarchy v prospech tretích osôb a ani iné 

záväzky, pričom si je plne vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázal opak. 

3. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na akékoľvek vady predmetu kúpy, ktoré sú mu 

známe. 

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu  

v dohodnutej lehote na ním uvedený bankový účet. 

5. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote určenej v čl. II tejto zmluvy.  

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa preukáže, že na predmete kúpy viaznu 

akékoľvek ťarchy a záväzky, alebo ak predmet kúpy trpí neodstrániteľnou vadou. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho  

na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy pri podpise tejto zmluvy. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom vyhotovení 

pre predávajúceho a po dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho. 

2.  Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané výlučne písomnou formou 

a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.  

3.  Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli  

a svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, ktorá ako celok 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto neuzatvorili v tiesni, pod nátlakom, 

uvedením do omylu, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Bratislave dňa 15. 04. 2021                                      V Bratislave dňa 15. 04. 2021 

 

 

 

                      (podpísané)                                                                                (podpísané) 

 

      predávajúci                 kupujúci 

 

 

Príloha č.1:  Zoznam knižných publikácií 

 

Príloha č. 2:  Informovanie o právach dotknutých osôb a o zákonnom spracúvaní a poskytovaní                             

        osobných údajov 



Príloha č. 1 
 

ku kúpnej zmluve uzatvorenej  
 

s Pavlom Pytlíkom, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Zoznam knižných publikácií 

Por. č. Obsah Počet kusov 

1. O.K.O. :: August 68 na Slovensku (veľký formát) 1 

2. Mlynář Zdeněk :: Mráz přichází z Kremlu 1 

3. Neitzel Sőnke :: Odpočúvaní 1 

4. Borovička V. P. :: Tajomstvo špionáže II. 1 

5. Kurlansky Mark :: 1968 - rok, ktorý otriasol svetom 1 

6. Mýtny Jozef :: 1989 Nežná revolúcia (veľký formát) 1 

7. 
Profantová Z. a kol. :: Hodnota zmeny - zmena hodnoty 
demarkačný rok 1989 1 

8. Viac autorov :: Charta 77 (1977 - 1989) 1 

9. viac fotografov :: Listopad 1989 (42 x 30 cm) 1 

10. Vančura Jiří :: Naděje a zklamání Pražské jaro 1968 1 

11. Sviták Ivan :: Nesnesitelné břemeno dějin 1 

12. Kolektív autorov :: Občanské fóry (Pražský podzim 1989) 1 

13. Tigrid Pavel :: Politická emigrace v atomovém věku 1 

14. Moravec Jan :: Sedmý den nebyla neděle 1 

15. Částa Milan Vinco :: Spomienky na rok 1989 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


