Kúpna zmluva č. 1 LMR/2022
1.

Meno: Peter Kocúr
Adresa:
Rodné číslo:
OP č.
IBAN:
Telefónne číslo:

(ďalej len „predávajúci“)

2.

Liptovské múzeum v Ružomberku
Sídlo: Š.N. Hýroša 10, 034 01 Ružomberok
Zastúpené: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ
IČO 35993154
DIČ 2020590363
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
(ďalej len „kupujúci“)
I.

1.1

Predmetom kúpy je nasledovný predmet – v počte 1 ks - spolu: funkčná replika keltského bronzového
meča /neskorá doba bronzová/ - použitie vrámci múzejnej pedagogiky a prednáškovej činnosti.
II.

2.1

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmety, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tejto kúpnej
zmluvy, za cenu

€ za 1 ks spolu, slovom

.

Dodanie predmetu do 30.04.2022.
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III.
3.1

Predávajúci prehlasuje, že predaný predmet je jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na ňom žiadne
ťarchy a bremená. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu všetku škodu, ktorá by vznikla v
dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia.

IV.
4.1

Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto zmluva sa
zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na
dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

V.
5.1

Predávajúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov tejto zmluvy udeľuje Liptovskému múzeu súhlas na spracovanie osobných
údajov, vrátane údajov, ktoré nemajú charakter osobných údajov (napr. tel. číslo, e-mailová adresa)
uvedených v tejto zmluve.

5.2

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží kupujúci a jedno
predávajúci.

5.3

Na tento nákup sa vzťahujú ustanovenia §588 – 610 Občianskeho zákonníka zákon č. 47/1992 Zb. Po
obojstrannom podpísaní tejto zmluvy a riadnom prevzatí predmetu na základe protokolu bude
dohodnutá cena poukázaná: prevodom na bežný účet predávajúceho.

5.4

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. (s odkazom na § 47a odst.1 Občianskeho
zákonníka).

V Ružomberku, dňa .....................

..................................................
Podpis predávajúceho

.................................................
Pečiatka a podpis kupujúcej organizácie
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