
 

KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá podľa § 588 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov  

 
čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1. Kupujúci:   
Úradný názov: Obec Beckov    
IČO: 00311413    
Poštová adresa: Beckov 180    
PSČ: 916 38    
Zastúpený : Ing. Ján Križan, starosta    
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektový manažér                                           
email:  projekty@obec-beckov.sk 
Telefón: +421 327742728, +421 917694611 
E-mail: projekty@obec-beckov.sk    
(ďalej len: „Objednávateľ“) 

 
2. Predávajúci: 

Meno, priezvisko, titul :  Mgr. Zdenka Hešterová, PhD. 
Bydlisko: Trenčianske Teplice 

Bankové spojenie: Tatra Banka 
číslo účtu/IBAN: 
Tel.:  
E-mail:   
(ďalej len: „Autor“) 

Článok II. 
Podklady zmluvy 

Kupujúci, v súvislosti s usporiadaním osláv pri príležitosti  CELONÁRODNEJ SPOMIENKY NA 

JOZEFA MILOSLAVA HURBANA (dvestoročnica jeho narodenia), zakúpil portrét J.M. Hurbana 
maľovaný podľa  dagerotypu  -  J.M. Hurban, originál 1849, Historické múzeum Bratislava 

 
čl. llI. 

Predmet zmluvy 
3.1. Predmetom zmluvy je maľovaný obraz, olej na plátne – portrét o rozmeroch 50x70 (šxv) 
3.2. Predmet zmluvy je vo výlučnom vlastníctve predávajúcej. 
 

 
čl. lV. 

Termín plnenia predmetu kúpnej zmluvy  
  
4.2 Termín odovzdania predmetu zmluvy je najneskôr: 15.03.2017 

 
čl. V. 

Cena predmetu zmluvy 
 
5.1. Cena za predmet zmluvy podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán ako pevná zmluvná cena a predstavuje čiastku 300,- eur ( tristo eur).  
 

čl. VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1. Cena bude uhradená predávajúcemu do 30 dní od odovzdania predmetu zmluvy na účet 

uvedený v čl.I. 
 



 
čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
7.1. Vo veciach, ktoré nie sú dojednané touto zmluvou platí ustanovenie Občianskeho zákonníka  
7.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude  táto zmluva 

zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy 
na webovom sídle objednávateľa  je: ............................ 

7.3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných zmlúv podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých predávajúci po jej podpísaní obdrží 
jedno vyhotovenie a kupujúci dve vyhotovenia. 

 
 
 
 
V Beckove, dňa 10.03.2017      V Beckove, dňa 10.03.2017 
 
 
Kupujúci:      Predávajúci:   
 
 
 
 
..........................................................                   ................................................................         
          Ing. Ján Križan     Mgr. Zdenka Hešterová, PhD. 
             starosta obce 


