Číslo zmluvy pre interné potreby
oddelenia dokumentácie: MMB-KZ-2021/05

Múzeum mesta Bratislavy
Kúpna zmluva
č. AF3-126/2021
uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, v súlade s ust.
zákona č. 206/2009 Z. z. v platnom znení, výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648
v platnom znení, s ust. zákona č. 126/2015 Z. z. v platnom znení, vyhlášky č. 201/2016 Z. z.
v platnom znení a zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
IBAN:
Kontakt:

Mgr. Ľuboš Haršány

(ďalej len „predávajúci” alebo „zmluvná strana“)
Kupujúci :
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zodpovedný zamestnanec vo
veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Kontakty:

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1, 815 18 Bratislava
Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením
PhDr. Daniel Hupko, PhD.

00179 744
SK 2020801761

(ďalej len „kupujúci“, „MMB“ alebo „zmluvná strana“)
(„predávajúci“ a „kupujúci“ ďalej pod spoločným názvom „zmluvné strany“)
Preambula
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá
by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení
takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti
týchto údajov vzniknúť.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť kúpnu zmluvu s tým, že berú na vedomie, že táto zmluva má povahu zmiešanej
zmluvy.
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Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastníctvo predmetov kultúrnej
hodnoty v počte 19 ks podľa Prílohy č. 1, na kupujúceho a záväzok kupujúceho uhradiť
predávajúcemu kúpnu cenu podľa Článku II., bod 1 tejto zmluvy.
2. Predávajúci odovzdal a kupujúci prevzal predmet zmluvy na základe návrhových listov
č. NL-HZ-57/2021, 80 – 85/2021.
3. Predávajúci odovzdá a kupujúci prevezme predmet zmluvy na základe preberacieho
protokolu, ktorý je ako Príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok II.
Cena a spôsob úhrady
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene spolu vo výške 203,- € (slovom dvestotri
EUR), podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a riadnom odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy podľa Článku I. tejto zmluvy na účet predávajúceho uvedený
v špecifikácii zmluvných strán a to najneskôr do 14 dní od dátumu účinnosti tejto
zmluvy.
3. V prípade neuhradenia kúpnej sumy v lehote podľa bodu 2 tohto článku je táto zmluva
neplatná.
Článok III.
Osobitné ustanovenie
1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je
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 I. tejto zmluvy po
podpísaní tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a riadnom
odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy a uhradení dohodnutej sumy na účet predávajúceho.
Článok IV.
Záverečné ustanovenie
1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 40/1964 Zb. v platnom znení v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. v platnom znení,
výnosom MK SR č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení, zákonom č. 126/2015 Z.
z. v platnom znení, vyhláškou č. 201/2016 Z. z. v platnom znení a zákonom č. 185/2015
Z. z. v platnom znení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni a za nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa
nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že
budú vzájomný spor riešiť v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom
znení.
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4. Zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne, formou
očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť prvým dňom nasledujúcom po ich
zverejnení.
5. Kupujúci, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predávajúceho v súlade s
nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu na základe zákona č. 206/2009 Z. z.
o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o múzeách a galériách“), zákona č. 126/2015 o knižniciach a o zmene a
doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., vrátane
súvisiacich dokumentov, za účelom nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty kúpou.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých predávajúci
dostane jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle MMB.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB.
9. Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
V Častej, dňa

V Bratislave, dňa

Predávajúci:

Kupujúci:

............................................
Mgr. Ľuboš Haršány

...............................................
Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením
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Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. AF3-126/2021 s číslom zmluvy pre interné potreby
oddelenia dokumentácie: MMB-KZ-2021/05
Zoznam predmetov v počte 19 ks:
1. Kanvica na kávu zo súpravy, majolika, biela glazúra, modrý kvet. dekor, baňatý tvar,
zdola vtlačená modranská značka a KH3, 20.-30. r. 20. st., poškodená,
nadobúdacia hodnota 8,-€
2. Kanvička na mlieko zo súpravy na kávu, majolika, biela glazúra, modrý kvet. dekor, zdola
vtlačená modranská značka a KH 12, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 7,-€
3. Cukornička zo súpravy na kávu, majolika, biela glazúra, modrý kvet. dekor, sploštený
okrúhly tvar, zdola vtlačená modranská značka, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 5,-€
4. Šálka zo súpravy na kávu, majolika, kónický tvar, biela glazúra, modrý kvetinový motív so
stredovou ružou, zdola vtlačená nezreteľná modranská značka, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 4,-€
5. Šálka zo súpravy na kávu, majolika, kónický tvar, odsadené dno, biela glazúra, modrý
kvetinový motív so stredovou ružou, zdola vtlačená nezreteľná modranská značka, 20.-30.
r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 4,-€
6. Šálka zo súpravy na kávu, majolika, kónický tvar, odsadené dno, biela glazúra, modrý
kvetinový motív so stredovou ružou, ozdobne tvarované ucho, zdola vtlačená nezreteľná
modranská značka, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 4,-€.
7. Šálka zo súpravy na kávu, majolika, kónický tvar, odsadené dno, biela glazúra, modrý
kvetinový motív so stredovou ružou, ozdobne tvarované ucho, zdola vtlačená nezreteľná
modranská značka, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 4,-€.
8. Šálka zo súpravy na kávu, majolika, kónický tvar, odsadené dno, biela glazúra, modrý
kvetinový motív so stredovou ružou, zdola vtlačená nezreteľná modranská značka, 20.30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 4,-€.
9. Podšálka zo súpravy na kávu, majolika, okrúhly tvar, zvlnený okraj, biela glazúra, modrý
dekor, na dne kvetinový motív s veľkou asymetricky situovanou ružou, zdola vtlačená
modranská značka s nápisom SLOV. KERAM. MODRA, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 2,-€.
10. Podšálka zo súpravy na kávu, majolika, okrúhly tvar, zvlnený okraj, biela glazúra, modrý
dekor, na dne kvetinový motív s veľkou asymetricky situovanou ružou, zdola vtlačená
modranská značka s nápisom SLOV. KERAM.
MODRA, 20.-30. r. 20. st., schválená nadobúdacia hodnota 2,-€.
11. Podšálka zo súpravy na kávu, majolika, okrúhly tvar, zvlnený okraj, biela glazúra, modrý
dekor, na dne kvetinový motív s veľkou asymetricky situovanou ružou, zdola vtlačená
modranská značka s nápisom SLOV. KERAM. MODRA, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 2,-€.
12. Podšálka zo súpravy na kávu, majolika, okrúhly tvar, zvlnený okraj, biela glazúra, modrý
dekor, na dne kvetinový motív s veľkou asymetricky situovanou ružou, zdola vtlačená
modranská značka s nápisom SLOV. KERAM. MODRA, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 2,-€.
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13. Podšálka zo súpravy na kávu, majolika, okrúhly tvar, zvlnený okraj, biela glazúra, modrý
dekor, na dne kvetinový motív s veľkou asymetricky situovanou ružou, zdola vtlačená
modranská značka s nápisom SLOV. KERAM. MODRA, 20.-30. r. 20. st.,
schválená nadobúdacia hodnota 2,-€.
14. Platňa vinylová, Hymnus Sv. otcovi Jánovi Pavlovi II., typ SP, na 2. strane Bože, čos'
ráčil (Slovenská hymna pre chrám), Spevácky zbor mesta Bratislavy, nahr. v Dóme sv.
Martina, Vydal Opus, š. p. Bratislava 1990, v papierovej obálke s fotografiou pápeža Jána
Pavla II., vzadu texty piesní,
schválená nadobúdacia hodnota 5,-€.
15. List grafický, Ex libris od Petra Kľúčika, lept na papieri, bratislavský motív s
vianočným stromom, mačkou a Godzillou, JANDL, tlač na tvrdšom papieri žltej farby,
2020, schválená nadobúdacia hodnota 59,-€.
16. List grafický, ex libris Z kníh Karola Izakoviča od K. Ondreičku – valach sa opiera
o palicu pri ohníku pri pasení oviec, vzadu koliba, vpredu sedí druhý muž od chrbta, text:
Z KNÍH KAROLA IZAKOVIČA, jednoduchá perokresba, čierna tlač, vpravo dole
signatúra KO (písmeno K v krúžku), adjustovaný na tmavej podložke, uchytený
priesvitnými rožkami, 2020, schválená nadobúdacia hodnota 34,-€.
17. List grafický, ex libris Karol Izakovič od Karola Ondreičku – záhradník v klobúku, s
kvetináčmi v rukách – v jednom tulipán, v druhom margarétka, za ním parenisko, v pozadí
hora a slnko vychádzajúce spoza mraku, pri hornom okraji text EX LIBRIS, pri dolnom
okraji text K. IZAKOVIČ, jednoduchá perokresba, čierna tlač, vpravo dole nad písmenom
Č signatúra KO (písmeno K v krúžku), adjustovaný na tmavej podložke, uchytený
priesvitnými rožkami, 1970-1980, schválená nadobúdacia hodnota 25,-€.
18. List grafický, ex libris Karol Izakovič od Jevgenija Terechova – hlava dôstojníka
s fúzikmi a vo vysokom golieri uniformy, vpravo od neho pisárske brko, vľavo vavrínová
ratolesť, okolo zvlnená stuha s textom: 1813 M. J. Lermontov 1989 (v azbuke), EX
LIBRIS a KAROL IZAKOVIČ, jednoduchá šrafovaná perokresba, čierna tlač, vpravo
dole signatúra s badateľným písmenom T a číslo 248, nalepený na bielej podložke, 1988,
schválená nadobúdacia hodnota 15,-€.
19. List grafický, ex libris Karol Izakovič od Jevgenija Terechova, tlač modrou farbou,
vľavo hore otvorená kniha s textom na pravej strane I. TURGENEV a PRVÁ LÁSKA,
vľavo portrét starého bradatého muža, pod knihou stojí mladý muž v cylindri, dlhovlasá
dievčina naňho hľadí, za ňou veduta Bratislavského hradu, text KAROL IZAKOVIČ, pod
textom pasúci sa kôň, nalepený na bielej podložke, vľavo hore autorská signatúra TE
a číslo 113, 1980, schválená nadobúdacia hodnota 15,-€.
Schválená hodnota spolu: 203,- € (slovom dvestotri EUR)
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy č. AF3-126/2021 s číslom zmluvy pre interné potreby
oddelenia dokumentácie: MMB-KZ-2021/05
Preberací protokol

Predávajúci Mgr. Ľuboš Haršány odovzdal,
PhDr. Daniel Hupko, PhD., kurátor, za MMB prevzal
predmet zmluvy v počte 19 ks:
1. Kanvica na kávu
2. Kanvička na mlieko
3. Cukornička
4. Šálka
5. Šálka
6. Šálka
7. Šálka
8. Šálka
9. Podšálka
10. Podšálka
11. Podšálka
12. Podšálka
13. Podšálka
14. Platňa vinylová, Hymnus Sv. otcovi Jánovi Pavlovi II.,
15. List grafický, Ex libris od Petra Kľúčika
16. List grafický, ex libris Z kníh Karola Izakoviča od K. Ondreičku
17. List grafický, ex libris Karol Izakovič od Karola Ondreičku
18. List grafický, ex libris Karol Izakovič od Jevgenija Terechova
19. List grafický, ex libris Karol Izakovič od Jevgenija Terechova
V Častej dňa ..................................
Predávajúci:

............................................
Mgr. Ľuboš Haršány

Kupujúci:

...............................................
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
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