
  

        

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: Ing. Vladimír Vajdák 

r.č.

(ďalej len „predávajúci") 

a 

Kupujúci: 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 Ústavu pamäti národa 

(ďalej len „kupujúci") 

1. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu zbierkové 

predmety (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 a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 80,00 EUR, ktorá bude

uhradená do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy bankovým prevodom na účet

predávajúceho vedený v             , č. .

2. Predávajúci je povinný splniť si všetky daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo

všeobecne záväzných právnych predpisov.



3. 

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.

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 sa ďalej dohodli, že všetky spory, tejto zmluvy sa týkajúce alebo z nej

vyplývajúce, budú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou zmluvných strán.

4. 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.

(podpísané) (podpísané) 

predávajúci kupujúci 

Príloha: Zoznam zbierkových predmetov 

Informovanie o právach dotknutých osôb a o zákonnom spracúvaní a poskytovaní osobných 

údajov v zmysle GDPR 



Príloha č. 1 

ku kúpnej zmluve uzatvorenej s 

Ing. Vladimírom Vajdákom, nar.                  , , 

Por. č. Predmet Cena 1 

1. Medailón reťaze primátora Hlavného mesta SSR Bratislavy: 

Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu v roku 1948 

15,00 € 

2. Medaila k 25. výročiu Víťazného februára 1948 8,00€ 

3. Rad 25. Februára 1948 - III. stupeň 10,00 € 

3,00 € 4. Nášivka Ľudové milície 

5. Odznak Ľudové milície 3,00€ 

6. Odznak Vzorný milicionár (3 ks) 12,00 € 

7. Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície II. stupňa s dekrétom 12,00 € 

8. čestný odznak ľudových milícií s dekrétom 5,00€ 

9. Odznak Za upevňovanie bojového priateľstva {2 ks) 2,00 € 

10. 

11. 

Odznak Dubček/Svoboda 

Odznak Alexander Dubček 

1,00 € 

1,00 € 

12. Medaila k 40. výročiu októbra / Za záslužnou práci v SČSP 2,00€ 

13. Medaila SČSP (2 ks) 4,00€ 

14. Medaila SČSP s československou a sovietskou zástavou 2,00€ 

Spolu 80,00 € 



Príloha č. 2 

ku kúpnej zmluve uzatvorenej s 

Ing. Vladimírom Vajdákom, nar.              ,               ,  

ÚSTAV 

PAMÄTI 

NÁRODA 

INFORMOVANIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB 
A O ZÁKONNOM SPRACÚVANÍ A POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ: 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Právny základ spracúvania: 

Príjemcovia osobných údajov: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Práva dotknutej osoby: 

Dozorný orgán: 

Iné informácie: 

ústav pamäti národa 

Miletičova 19, P. O. Box. 29, 820 18 Bratislava 218 

Mgr. Adela Martinkovičová 
email: adela.martinkovicova@upn.gov.sk 
t.č. 0902 897 250

evidencia zmlúv 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa 
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) 

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon 
kontroly a dozoru, orgány činné v trestnom 
konaní, súdy, iné oprávnené subjekty 

neuskutočňuje sa 

10 rokov 

právo na prístup k osobným údajom, právo na 
opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, 
právo namietať proti spracúvaniu, právo na 
prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu 

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

poskytovanie osobných údajov je zmluvnou 
požiadavkou 

Automatizované rozhodovanie, profilovanie: nevykonáva sa 
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