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KÚPNA ZMLUVA 

SCD č.2022/__/ZML 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“)medzi nasledovnými zmluvnými stranami:  

 
 

1. Predávajúcim:  
 
názov:  Mesto Krupina 
sídlo: Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 Krupina 
zastúpené: Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta   
IČO: 00 320 056 
DIČ:                                                  2021152540 
Bankové spojenie:                         VÚB, a.s., pob. Krupina 
IBAN:                                               SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

 
(ďalej ako „Predávajúci“) 
 

a   
 
2. Kupujúcim:  

   
názov:    Slovenské centrum dizajnu 

Štátna príspevková organizácia MK SR 
sídlo:     Jakubovo nám. č. 12,  814 99  Bratislava 
IČO:     00699993 
DIČ:     2020831329 
IČ DPH:    SK2020831329 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK92 8180 0000 0070 0023 9814,  

SK50 8180 0000 0070 0007 0238 
štatutárny orgán:   Mgr. art. Maroš Schmidt, riaditeľ 
 
(ďalej ako „Kupujúci“) 
 
 

Čl. I.  
Predmet zmluvy  

1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných hnuteľných vecí: 3ks interiérových stoličiek (ďalej len 
„Hnuteľná vec“), ktorá je detailnejšie špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k Hnuteľnej veci. Predávajúci týmto predáva 
Hnuteľnú vec Kupujúcemu a Kupujúci kupuje Hnuteľnú vec do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu 
cenu špecifikovanú nižšie. 

 
Čl. II. 

Kúpna cena  
2.1 Predávajúci sa s Kupujúcim dohodli na kúpnej cene za Hnuteľnú vec vo výške 3,- EUR vrátane DPH 

(slovom: tri eurá). Kúpnu cenu je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu v hotovosti pri prevzatí 
Hnuteľnej veci, alebo bankovým prevodom na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  
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Čl. III. 
Odovzdanie a prevzatie Hnuteľnej veci  

3.1 Predávajúci odovzdá Hnuteľnú vec Kupujúcemu v deň uzatvorenia tejto Zmluvy po prijatí úhrady kúpnej 
ceny v mieste určenom Predávajúcim. Zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie Hnuteľnej veci 
v písomnom protokole. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci si zabezpečí prepravu Hnuteľnej veci na vlastné náklady.  
 

Čl. IV. 
Osobitné ustanovenia  

4.1 Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy mal možnosť oboznámiť sa s právnym i faktickým stavom 
Hnuteľnej veci a v tomto stave, t. j. v stave v akom stojí a leží, ju od Predávajúceho kupuje.  

4.2 Vlastníctvo k Hnuteľnej veci a nebezpečenstvo škody na Hnuteľnej veci prechádza z Predávajúceho na 
Kupujúceho momentom prevzatia Hnuteľnej veci.  

4.3 Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomia je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy výlučným vlastníkom 
Hnuteľnej veci, pričom jeho vlastnícke právo nie je ničím obmedzené, spochybnené, ani zaťažené 
žiadnymi právami tretích osôb. 

4.4 Vzhľadom na skutočnú hodnotu Hnuteľnej veci sa Kupujúci zaväzuje, že sa bude o Hnuteľnú vec starať, 
opatrovať ju a používať ju primeraným spôsobom neznižujúcim jej hodnotu a pri zachovaní všetkých 
autorských práv a iných práv duševného vlastníctva k Hnuteľnej veci. Kupujúci na základe tejto Zmluvy 
preberá na seba plnú zodpovednosť za to, že Hnuteľná vec nebude zničená a že svojím zaobchádzaním 
s ňou nezníži jej skutočnú alebo potenciálnu hodnotu.  

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu vyplývajúce z tejto 
Zmluvy, napr. nárok na náhradu škody, sú limitované výškou kúpnej ceny zaplatenej podľa tejto Zmluvy.  
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia  

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
5.2 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky z hľadiska formy aj obsahu. 
5.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zmluvnými 

stranami. 
5.4 Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou Zmluvy je Príloha č. 1 s názvom „Špecifikácia Hnuteľnej vecí“. 
5.5 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) písomných vyhotoveniach, dve 

vyhotovenia prevezme predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci. 
5.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Kupujúci ako povinná osoba zverejní túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky na www.crz.sk. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto 
zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k 
uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka). 

5.7 Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že Zmluva je vyjadrením ich určitej, slobodnej 
a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu, že 
jej obsahu porozumeli a súhlasia s jej znením, ju vlastnoručne podpisujú.  

 
V Krupine dňa .............................................                                V Bratislave dňa ............................................ 
Za Predávajúceho:                                                                           Kupujúci: 
 
 
 ___________________________________                                _________________________________ 

Ing. Radoslav Vazan                        Slovenské centrum dizajnu 
                         primátor                     Mgr. art. Maroš Schmidt 
                             riaditeľ 
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Príloha č. 1  

POPIS PREDMETU PREDAJA, ODOVZDÁVACÍ/PREBERACÍ PROTOKOL 
 

Predávajúci:   
názov:                                 Mesto Krupina 
sídlo: Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 Krupina 
zastúpené:                         Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta  
IČO: 00 320 056 
DIČ:                                                  2021152540 
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných:   
                                                         Ing. Žaneta Maliniaková, vedúca odd. správy majetku mesta  
                                                         Ján Alakša, vedúci kultúry, cestovného ruchu a športu 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci:   Slovenské centrum dizajnu 

Štátna príspevková organizácia MK SR 
sídlo:     Jakubovo nám. č. 12,  814 99  Bratislava 
IČO:     00699993 
DIČ:     2020831329 
IČ DPH:    SK2020831329 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:     SK92 8180 0000 0070 0023 9814,  

SK50 8180 0000 0070 0007 0238 
štatutárny orgán:   Mgr. art. Maroš Schmidt, riaditeľ 
osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.  
(ďalej len  „kupujúci“) 
 
 
Dole podpísaný predávajúci a kupujúci svojimi podpismi potvrdzujú odovzdanie/prevzatie nasledovných 
predmetov:  
-  3 ks interiérových stoličiek , vyradené z pôvodného zariadenia sobášnej siene Mestského úradu v Krupine, 

Miera opotrebenia  stoličiek  zodpovedá  veku hnuteľného majetku ,  spôsobu ich užívania a dohodnutej 

kúpnej cene.  

 

V Krupine dňa ...........................    V Bratislave dňa ....................................... 
 
Za odovzdávajúceho:                                                              Za preberajúceho: 
 
 
 
 
 ___________________________                        _________________________________ 

Ing. Radoslav Vazan                                                            Slovenské centrum dizajnu 
primátor mesta Krupina                                      Mgr. art. Maroš Schmidt 

          riaditeľ 
 
 


