
KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Meno a priezvisko: Eduard Kalický, akademický maliar
Trvalé bytom: ................
Narodený:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR

(ďalej spolu len „Predávajúci“)

1.2. Názov: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO: 00 305 081
DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: V1JB, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor

(ďalej len „Kupujúci“) a

(ďalej Predávajúci a Kupujúci spolu aj len „Zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Predávajúci je  zhotoviteľom a výlučným vlastníkom diel, t.j. obrazov a) Jar zima, b) Leto jeseň, c) 
Slávnostná Stupava (ďalej len „Obrazy“).

Článok III.
Predmet Zmluvy

3.1. Touto Zmluvou Predávajúci prevádza Obrazy uvedené v článku II., bode 2.1 tejto Zmluvy do 
výlučného vlastníctva Kupujúceho, Kupujúci Obrazy prijíma do svojho výlučného vlastníctva 
a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu podľa článku IV., bodu 4.1 tejto Zmluvy.

Článok IV.
Kúpna cena

4.1. Kúpna cena za predmetné diela bola medzi Zmluvnými stranami dohodnutá v sume 225,- € (slovom 
dvestodvadsaťpäť eur) za obraz a) Jar zima, 225,- € (slovom dvestodvadsaťpäť eur) za obraz b) Leto 
jeseň, 350,- € (slovom tristopäťdesiat eur) za obraz c) Slávnostná Stupava. Celková kúpna cena za 
Predmet zmluvy je  vo výške 800,- € (ďalej len „Kúpna cena“).

4.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu špecifikovanú v článku IV., bode 2 tejto Zmluvy prevodom 
na bankový účet Predávajúceho vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN: SK88 0900 0000 0050 
4894 1830, a to do piatich (5) dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
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Článok V. 
Podmienky dodania

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Obrazy uvedené v článku II, bode 2.1 tejto Zmluvy 
bezodkladne po podpise tejto Zmluvy, najneskôr do troch dní v kvalite zodpovedajúcej platným 
právnym predpisom a technickým normám z tejto oblasti.

5.2. Miestom odovzdania a prevzatia Obrazov Zmluvnými stranami je Mestský úrad v Stupave na adrese 
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava. Prevzatie Obrazov od Predávajúceho písomne potvrdí Kupujúci 
podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Článok VI.
Doručovanie

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnou adresou pre doručovanie písomností Predávajúcemu je adresa 
uvedená v záhlaví tejto Zmluvy alebo iná adresa, ktorú Zmluvná strana následne preukázateľne oznámi 
druhej Zmluvnej strane

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa doručujú písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy na adresu 
Predávajúceho, uvedenú v tejto Zmluve alebo na inú adresu, ktorú Zmluvná strana následne 
preukázateľne oznámi druhej Zmluvnej strane, tak za deň doručenia písomnosti sa považuje deň 
doručenia zásielky. Za deň doručenia zásielky sa pokladá aj deň kedy Zmluvná strana odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo v prípade ak si nevyzdvihne zásielku doručovanú poštou na 
pošte v odbernej lehote, t.j. deň vrátenia takejto zásielky alebo v prípade vrátenia zásielky doručovanej 
poštou, na ktorej je preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval“, „adresát je  neznámy“ alebo iná poznámka (fikcia doručenia).

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Táto zmluva podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov podlieha povinnému zverejneniu. Predávajúci berie 
na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto Zmluvy a svojím podpisom dávajú súhlas na 
jej zverejnenie v plnom rozsahu.

7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Zmluva sa stáva účinnou dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

7.3. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme.
7.4. Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa

vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov. V prípade 
súdneho sporu sa Zmluvné strany dohodli, že je  daná právomoc slovenského súdu.

7.5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom jeden (1) jej rovnopis obdrží Predávajúci 
a jeden (1) rovnopis obdrží Kupujúci.

7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Zmluvu prečítali a jej
ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Stupave, dňa 06.03.2019 V Stupave, dňa 6- -■

Predávajúci: /  Kupujúci:

Eduard Kalický, ak. mal. Mesto Stupava 
Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor
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MESTO STUPAVA

PREBERACÍ PROTOKOL

Článok I.
Strany protokolu

1.1. Meno a priezvisko: Eduard Kalickv. akademici™  maiia»»
Trvalé bytom:
Narodený:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: SR
(ďalej l e n Odovzdávajúci“)

1.2. Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie 
IBAN:
Štatutárny orgán:

Mesto Stupava
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 
00 305 081 
2020643724 
VUB, a.s.
SK28 0200 0000 0000 0472 1112 
Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor 

(ďalej len „Preberajúci“)

Článok II.
Predmet odovzdania a prevzatia

Odovzdávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že odovzdal obrazy a) Jar zima, b) Leto jeseň, c) 
Slávnostná Stupava, do výlučného vlastníctva Preberajúceho podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 

Č -  Z .  2 0 / ^  a Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje, že predmetné diela prevzal.

V Stupave, dňa J .  ' 2 o  ^ 9

Odovzdávajúci:

íduEduard Kalický, ak. mal.

KONTAKT

Preberajúci:

Mesto Stupava

Mgr. Peter Novisedlák, MBA

primátor

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0472 1112 
IČO: 00 305 081, DIČ: 2020643724


