
Kúpna zmluva 
č. 153/2021 -STM

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „zmluva“)

I.
Zmluvné strany

1. Predávajúci: Ing. Peter Krempaský
Bydlisko:
OP č.:
Bankové spojenie: 
č. účtu:

2. Kupujúci:
Sídlo:
štatutárny zástupca: 
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
č. účtu: IBAN: 
právna forma: 
Zriaďovacia listina:

Slovenské technické múzeum 
Hlavná č. 88, 040 01 Košice 
Mgr. Zuzana Šullová -  generálna riaditeľka 
31297111 
SK 2021443380 
Štátna pokladnica 
SK03 8180 0000 0070 0023 9670 
štátna príspevková organizácia 
MK SR č. MK-1426/2010-10/5882 v znení 

Rozhodnutia MK SR č.: MK-2767/2015-110/13883

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je predaj a kúpa:

Banská bezpečnostná lampa 
Kovaná bránka so zámkom 
Kovaná bránka
Písacia súprava zo „zlatého ónyxu"
Fajčiarsky set z catalinu
Elektrický mlynček na kávu ETA Moka typ 065
Tranzistorové rádio Stern-Club model T 110
Sušič vlasov Braun HLD 550
Kávovar EXPRESSO MIO
Britva zn. Sandrik
(ďalej aj len ako „predávané veci“ alebo „predmet kúpy“)

III.
Cena predmetu kúpy a spôsob jej platenia

1. Cena predmetu kúpy je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán vo výške:

Banská bezpečnostná lampa 20,00 slovom dvadsať eur;
Kovaná bránka so zámkom 40,00 slovom štyridsať eur;
Kovaná bránka 40,00 slovom štyridsať eur;
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Písacia súprava zo „zlatého ónyxu"
Fajčiarsky set z catalinu
Elektrický mlynček na kávu ETA Moka typ 065
Tranzistorové rádio Stern-Club model T 110
Sušič vlasov Braun HLD 550
Kávovar EXPRESSO MIO
Britva zn. Sandrik

80.00 slovom osemdesiat eur;
40.00 slovom štyridsať eur;
10.00 slovom desať eur;
20.00 slovom dvadsať eur;
20.00 slovom dvadsať eur;
10.00 slovom desať eur;
10.00 slovom desať eur;

Spolu kúpna cena za celý predmet kúpy: 290,- €, slovom dvestodeväťdesiat eur.

2. Kúpna cena bude zaplatená

bezhotovostným prevodom dohodnutej ceny na účet predávajúceho uvedeného predávajúcim 
v čl. I. bod 1. tejto zmluvy do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

IV.
Dohoda o prechode vlastníckeho práva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predávaným veciam prejde z predávajúceho na 
kupujúceho pri podpise tejto zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom predávaných vecí, že 
predmet kúpy nemá žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť a tieto kupujúcemu nezatajil.

3. Kupujúci vyhlasuje, že mu je technický stav predávaných vecí známy a v takom stave ich od 
predávajúceho bez výhrad kupuje.

4. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predávaných vecí, že predmetom kúpy je 
oprávnený nakladať podľa tejto zmluvy bez obmedzenia, že predmet kúpy je zbavený práv tretích 
osôb a jeho predaj nie je ničím obmedzený.

V.
Záverečné ustanovenia

1. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve upravené, sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany každá jednotlivo vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, že bola urobená 
vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak slobodnej vôle a súhlasu byť 
viazaní jej obsahom ju podpisujú.

3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a 
kupujúci štyri vyhotovenia.

4. Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že súhlasia so zverejnením plného znenia tejto 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
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V súlade so zákonom číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa doplna zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, táto zmluva 
ako povinne zverejňovaná zmluva, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Košiciach dňa ...................... V Košiciach dňa............................

Predávajúci: Kupujúci:

Ing. Peter Kremnaský Mgr. Zuzana Sullová 
generálna riaditeľka
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