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        KÚPNA ZMLUVA  č.           427/2021 
 
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi: 
 
 
 
kupujúcim:   Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
sídlo:     Obchodná 64, 816 11  Bratislava 
štatutárny zástupca:   Mgr. Eva Ševčíková, 

generálna riaditeľka ÚĽUV 
IČO:     00 164 429 
DIČ:    2020798736 
IČ DPH:                                 SK2020798736-zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa  

§7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 

 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica   
číslo účtu:    SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
právna forma:  štátna príspevková organizácia zriadená zákonom SNR č. 

4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých 
remeslách v znení neskorších predpisov 
 

 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 
 
predávajúcim:  Marián Mečiar 
trvalý pobyt:     
dátum narodenia:   
Bankové spojenie:   
číslo účtu:    
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je na účely ľudovej umeleckej výroby  kúpa 24 ks foriem: 

 
 p.č. názov formy ks  €  spolu  

1. Svieca s anjelom  3 9 27 

2. Stromček  3 10 30 

3. anjel 6 cm  3 10 30 

4. Vianočné ozdoby 1. 1 8 8 

5. Vianočné ozdoby 2. 1 8 8 

6. Vianočné ozdoby 3. 1 8 8 

7. Vianočné ozdoby 4. 1 8 8 

8. Vianočné ozdoby 5. 1 8 8 

9. Vianočné ozdoby 6. 1 8 8 

10. svieca valec hladký  3 12 36 

11. limba šišková  3 13 39 

12. vianočná svieca  3 17 51 

  spolu      261 
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na kurz Sviečky z včelieho vosku pre Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Banskej 
Bystrici (ďalej len „predmet kúpy“).  
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje tento 
predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu 
cenu.  

 
Čl. II 

Kúpna cena  
 

1. Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená dohodou oboch zmluvných strán v súlade 
so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške   
261 €  (slovom: dvestošesťdesiatjeden EUR).  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 

do 25 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu kúpy prevodom na účet uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. Za deň úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov 
z účtu kupujúceho. 

 
 

Čl. III 
Odstúpenie od zmluvy a ostatné dojednania 

 
1. Miestom dodania predmetu kúpy je sídlo predávajúceho, ktorého adresa je uvedená 

v záhlaví tejto zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá a kupujúci preberie predmet kúpy 
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí najneskôr do 1.12.2021. Kupujúcim 
poverenou osobou k prevzatiu predmetu kúpy je Lívia Bučková, ak kupujúci neurčí inú 
osobu. 
 

3. Zmluvné strany sa budú riadiť pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady 
ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a dohodami upravenými v tejto 
zmluve. 
 

4. Ak dodatočne vyjde najavo vada predmetu kúpy, na ktorú predávajúci kupujúceho 
neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcej 
povahe a rozsahu vady. Ak by išlo o vadu, ktorá urobí predmet kúpy neupotrebiteľný, má 
kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 
 

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet kúpy nemá ním požadované 
vlastnosti. Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa ubezpečenie 
predávajúceho o tom, že predmet kúpy nemá vady, ukáže nepravdivým. 
 

6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou 
kúpnej cenu viac ako 10 pracovných dní.  

 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny znenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené vo 

forme písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť schválené oboma zmluvnými 
stranami. 
 

2. Za doručenú písomnosť sa považuje podľa tejto zmluvy aj písomnosť, ktorá bola zaslaná 
doporučene poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj 
keď sa vráti poštou ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to tretím 
dňom od vrátenia odosielajúcej zmluvnej strane. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho 
ju podpisujú.  
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok.  
 

5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane predávajúci a dve 
vyhotovenia si ponechá kupujúci. 
 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa osobitného 
predpisu.  

 
V Bratislave dňa:  
 
 
–––––––––––––––––––––––                 ––––-––––––––––––––––––    
 predávajúci                                              kupujúci  
           


