
Kúpna zmluva  

uzatvorená v súlade s § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Zmluvné strany:  

Muzeum starých strojů a technologií, z.s. 

sídlo: Betlém 506, 564 01 Žamberk, Česká Republika 

IČ: 22682431, neplátce DPH. 

zastúpený: Michalem Bednářem, předsedou spolku 

(ďalej len predávajúci) 

  

a 

 Liptovské múzeum v Ružomberku 

sídlo: Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok. 

IČO: 35993154, DIČ:                     

zastúpený: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea 

(ďalej len kupujúci) 

  

u z a t v á r a j ú 

 

 túto kúpnu zmluvu v súlade s §  409 a nasledujúcich  Obchodného  zákonníka. 

  

I. Predmet zmluvy 

(1) Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom úzkorozchodnej dieselelektrickej 

lokomotívy BNE50, na rozchod 760mm, farba modrá. Lokomotíva je prevádzkyschopná 

s novými prevádzkovými náplňami a je spôsobilá vykonať TBS – technicko bezpečnostnú 
skúšku. (ďalej len „predmet zmluvy“). 

(2) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet zmluvy a umožní mu 
nadobudnúť vlastnícke právo k nemu; kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme 
a zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.  

  

II. Kúpna cena a platobné podmienky 

(1) Kúpna cena bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 48.000,- EUR (slovom: 

štyridsaťosem tisíc EUR). Táto cena je dohodnutá ako pevná zmluvná a konečná cena.  
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(2) Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa čl. IV odst. 3 
na účet predávajúceho v EUR. 

  

 

III. Výhrada vlastníckeho práva 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci sa stane vlastníkom predmetu zmluvy až po 
zaplatení celej kúpnej ceny.  

(2) Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamžikom jeho 
prevzatia.  

  

IV. Termín a miesto plnenia 

(1) Predávajúci odovzdá predmet zmluvy kupujúcemu najneskoršie do 20 dní od podpisu tejto 
zmluvy, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Odovzdanie sa 

uskutoční v sídle predávajúceho. 

(2) Predávajúci následne zabezpečí prepravu predmetu zmluvy na miesto jeho prevádzky: 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline (ďalej len „miesto prevádzky“).  

(3) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe daňového dokladu 
(faktúry) vystaveného predávajúcim. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia 
faktúry. Faktúra bude vystavená v deň prepravy predmetu zmluvy na miesto prevádzky. 

  

 

V. Spoločné prehlásenia 

(1) Predávajúci čestne prehlasuje, že je oprávnený predmet zmluvy predať a že na ňom 
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.  

(2) Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom predmety zmluvy – s jeho fyzickým aj 
právnym stavom.  

  

VI. Odstúpenie od zmluvy  

(1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania úhrady kúpnej ceny 
kupujúcim dlhším ako 30 kalendárnych dní.  

(2) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania dohodnutého termínu 
odovzdania predmetu zmluvy predávajúcim dlhším ako 30 kalendárnych dní.  

(3) Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa niektoré prehlásenie 
predávajúceho uvedené v tejto zmluve preukáže ako nepravdivé.  

  

 

VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania  

 (1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5% z kúpnej 
ceny za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny. 
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VIII. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

(1) Predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť úspešné vykonanie TBS – technicko 

bezpečnostnej skúšky a sprostredkovať vydanie platného technického preukazu dráhového 
vozidla, ktoré je predmetom zmluvy a to najneskôr do 1.5.2019, inak je zmluva neplatná. 

(2) Predávajúci sa ďalej zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť prepravu predmetu zmluvy do 
miesta prevádzky a to najneskôr do 31.12.2018. 

(3) Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu maximálnu súčinnosť pri plnení jeho 
záväzkov vyplývajúcich z bodu  (1) a (2) tohto odstavca. Najmä potrebné údaje a súčinnosť pri 
zabezpečení technicko bezpečnostnej skúšky a zabezpečenie vykládky predmetu kúpy, 
prevedenie testovacích a skúšobných jázd v mieste prevzatia, ďalej umožní predávajúcemu 

voľný prístup k vozidlu za účelom vykonania technicko bezpečnostnej skúšky a súvisiacich 
úkonov.   

(4) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia 
Obchodným zákonníkom.  

  

IX. Riešenie sporov 

(1) Všetky sporu vzniknuté z tejto zmluvy a v súvislosti s jej realizáciou sa zmluvné strany 
zaväzujú riešiť primárne dohodou zmluvných strán, prípadne jednaním cez madiátora. Pokiaľ 
ani toto riešenie nepovedie k dohode zmluvných strán, tak súdnou cestou.  

  

X. Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva môže byť zmenená len na základe písomných dodatkov uzatvorených na 
základe dohody oboch zmluvných strán.  

(2) Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá 
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú 

a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.  

   

V Žamberku dňa 18.11.2018                             V Ružomberku  dňa 19.11.2018 

 

 

 

 

 

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

        Predávajúci v zastúpení:                               Kupujúci v zastúpení: 

 Michal Bednář, předseda   PhDr. Martin Krupa, riaditeľ  



 4 

 


