ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
.......................................................................................................................................................

Kúpna zmluva
7/2016

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany

1.

Predávajúci:
Meno a priezvisko
Adresa:
Číslo OP:

Mgr. Štefan Danko
Švermova 1
071 01 Michalovce

(ďalej "predávajúci")
2.

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. ú.:
právna forma:

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce
Mgr. Maroš Demko, riaditeľ
31297749
2020747850
Štátna pokladnica
7000185094/8180
príspevková organizácia KSK

(ďalej "kupujúci")
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je kúpa:
Orol kráľovský – dermoplastický preparát 1 ks
2. Predmet kúpy je v dobrom stave.

Článok III.
Cena a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene vo výške ...€, slovom .... eur, podľa Zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto
zmluvy na účet č. ..........................................................................................
Článok IV.
Osobitné ustanovenie
1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a je si plne
vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmete kúpy
neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po
podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy.

Článok V.
Záverečné ustanovenie
1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa
budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona NR SR č.
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými
stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Michalovciach, dňa 16.11.2016

.............................................
za kupujúceho

.............................................
za predávajúceho

