
Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle 

§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súvislosti

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

medzi 

Predávajúci: Lýdia Pavúková 

a 

Kupujúci: 

966 01 Hliník nad Hronom 

(ďalej len „predávajúci") 

Ústav pamäti národa 

IČO: 37 977 997 

Miletičova 19, P. O. Box 29 

820 18 Bratislava 218 

v zastúpení: Ján Pálffy, PhD. 

podpredseda Správnej rady ÚPN 

(ďalej len „kupujúci") 

1. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu filmové negatívy 

v počte šiestich pásov po piatich záberoch, jedného pásu v počte troch záberov a jedného pásu 

v počte dvoch záberov (ďalej len „predmet kúpy"), ktorých špecifikácia tvorí prílohu č. 1 ako 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a povinnosť kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň 

predávajúcemu dohodnutú cenu. 

II. 

Kúpna cena 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 100,00 EUR (slovom: 

jedensto EUR), ktorá bude uhradená do 10 dní od podpisu tejto zmluvy bankovým prevodom na 

účet predávajúceho vedený v Československej obchodnej banke, a. s. č. SK. 



III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať predmet kúpy pri podpise tejto zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve a na predmete kúpy

neviaznu žiadne práva, vrátane autorských, ani ťarchy v prospech tretích osôb a ani iné

záväzky, pričom si je plne vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázal opak.

3. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na akékoľvek vady predmetu kúpy, ktoré sú mu

známe.

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu

v dohodnutej lehote na ním uvedený bankový účet.

S. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote určenej v čl. II tejto zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa preukáže, že na predmete kúpy viaznu

akékoľvek ťarchy a záväzky, alebo ak predmet kúpy trpí neodstrániteľnou vadou.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho

na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy pri podpise tejto zmluvy.

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom vyhotovení

pre každú zmluvnú stranu.

2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané výlučne písomnou

formou a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli

a svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, ktorá ako celok

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto neuzatvorili v tiesni, pod nátlakom,

uvedením do omylu, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok.

predávajúci kuf>Ujúci 

(podpísané) (podpísané)



Príloha č. 1 

ku kúpnej zmluve uzatvorenej s 

Lýdiou Pavúkovou, nar.           ,                        , 966 01 Hliník nad Hronom 

Fotografia č. 1 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Sovietsky vojenský nákladný automobil vchádza do Žiaru nad Hronom; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 2 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Fotografia z okna výškového paneláku zachytávajúca prichádzajúcu kolónu 

okupačných sovietskych tankov a vojenských vozidiel; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 3 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Úmyselne prelepená smerová tabuľa pôvodne ukazujúca cestu do Zvolena s cieľom 

dezorientovať vodičov sovietskych vojenských vozidiel; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 4 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP, križovatka s cestou do Zvolena. Tá istá úmyselne prelepená smerová tabuľa pôvodne 

ukazujúca cestu do Zvolena s cieľom dezorientovať vodičov sovietskych vojenských vozidiel a ukázať im cestu 

späť do ZSSR; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. S 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Plagát s vysvetľujúcim textom: ,,Súdruhovia, v Československu nie je 

kontrarevolúcia"; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 6 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP, križovatka s cestou zo Zvolena - miestnym názvom „Súhrada"; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 7 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP, križovatka s cestou zo Zvolena - miestnym názvom „Súhrada". Plagát na balkóne 

učňovskej školy s vysvetľujúcim textom: ,,Súdruhovia, v Československu nie je kontrarevolúcia"; 21.8.1968. 

Fotografia č. 8 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Vojenský automobil s rozbitým čelným sklom; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 9 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Ľudia prizeraJuc1 sa prichádzajúcemu vojenskému automobilu vojsk Varšavskej 

zmluvy s rozbitým čelným sklom; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. 10 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Vojenský automobil s rozbitým čelným sklom a ľudia prizerajúci sa prichádzajúcemu 

vojenskému automobilu vojsk Varšavskej zmluvy; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 11. 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Vojenský automobil s oboma rozbitými čelnými sklami a ľudia prizerajúci sa 

prichádzajúcemu vojenskému automobilu vojsk Varšavskej zmluvy; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 12 

Žiar nad Hronom, križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Kolóna 

vojenských vozidiel, ktorá tu vynútene zastavila počas cesty zo Zvolena do Prievidze a ďalej; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 13 

Žiar nad Hronom, križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Kolóna 

vojenských vozidiel, ktorá tu nútene zastavila po ceste zo Zvolena do Prievidze kvôli prehriatemu motoru 

vojenského automobilu na čele kolóny; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. 14 

Žiar nad Hronom, križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Ľudia 

presviedčajú posádku vojenského automobilu idúceho zo Zvolena do Prievidze a ďalej, že v Československu 

nevypukla kontrarevolúcia; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 15 

Križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Ľudia presviedčajú posádku 

vojenského automobilu idúceho zo Zvolena do Prievidze a ďalej, že do Československa prišli zbytočne; 21. 8. 

1968. 

Fotografia č. 16 

Križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Vojenskému automobilu sa 

prehrial motor, čím sa zastavila kolóna vojenských vozidiel idúcich zo Zvolena do Prievidze; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 17 
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Križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom 11Súhrada". Ľudia pri miestnom

pohostinstve pozerajú na vojenský automobil vojsk Varšavskej zmluvy; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 18 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Jeden zo zhromaždených ľudí sa rozpráva s vodičom vojenského vozidla; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. 19 

Žiar nad Hronom, križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Pojazdné 

agitačné vozidlo so sloganom proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 20 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Sovietsky tank demonštruje vojenskú silu vojsk Varšavskej zmluvy; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 21 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Rozdrvené obrubníky na uliciach, kadiaľ prechádzali sovietske tanky; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 22 

Žiar nad Hronom, križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada" pri reštaurácii 

,,U Beňa"; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 23 

Žiar nad Hronom, križovatka Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada"; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. 24 

Žiar nad Hronom, povyše križovatky Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". 

Vojenské vozidlá pokračujú v jazde ďalej cez Prievidzu; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 25 

Žiar nad Hronom, fotografia z okna paneláku na konci mesta. Vojenský automobil opúšťa mesto a pokračuje 

ďalej do Prievidze; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 26 

Žiar nad Hronom, fotografia z okna paneláku. Dva tanky opúšťajú mesto a pokračujú ďalej do Prievidze; 21. 8. 

1968. 

Fotografia č. 27 

Žiar nad Hronom, fotografia z paneláku na konci mesta. Kolóna vojenských vozidiel opúšťa mesto a pokračuje 

ďalej do Prievidze; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. 28 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP, križovatka s cestou zo Zvolena. Vešanie plagátu na balkóne učňovskej školy s 
vysvetľujúcim textom: ,,Súdruhovia, v Československu nie je kontrarevolúcia"; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 29 
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Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Vojenský vrtuľník sprevádzajúci kolónu vojenských vozidiel prechádzajúcich mestom; 
21.8.1968. 

Fotografia č. 30 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Pohľad spod strechy na vojenský vrtuľník sprevádzajúci kolónu vojenských vozidiel 
prechádzajúcich mestom; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 31 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Vodič vojenského automobilu sleduje dianie v meste v súvislosti s prechádzajúcimi 
vojenskými vozidlami vojsk Varšavskej zmluvy; 21. 8. 1968. 



Fotografia č. 32 

Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Tabuľa s plagátom s vyjadrením podpory politiky Alexandra Dubčeka a Ludvíka 

Svobodu;21.8. 1968. 

Fotografia č. 33 
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Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Ľudia sa zhromaždili v meste v súvislosti s prechádzajúcou kolónou sovietskych 

vojenských vozidiel; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 34 

Žiar nad Hronom, pri križovatke Ul. SNP s cestou vedúcou do Zvolena, miestnym názvom „Súhrada". Ľudia 

sledujú sovietske vojenské vozidlá pokračujúce v jazde ďalej cez Prievidzu; 21. 8. 1968. 

Fotografia č. 35 
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Žiar nad Hronom, Ul. SNP. Ľudia lepia na stenu plagát so znením: 11Súdruhovia, v Československu nie je 
kontrarevolúcia"; 21. 8. 1968. 




	img023
	img024
	img025
	img026
	img027
	img028
	img029
	img030
	img031
	img032
	img033

