Zámenná zmluva
č. 83/STM/2012
uzatvorená v súlade s 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty

I.
Zmluvné strany
Zmluvná strana 1:

Slovenská republika
Slovenské technické múzeum
Sídlo: Hlavná č. 88, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Eugen Labanič – generálny riaditeľ
IČO: 31297111
IČ DPH: 20214433680
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000071070/8180
právna forma: štátna príspevková organizácia
zriaďovacia listina č. MK 1426/2010-10/5882
osoba oprávnená konať vo veciach
realizácie zmluvy: Ing. Miroslav Hájek – riaditeľ Múzea letectva

Zmluvná strana 2:

Nemecko
Flugwerk Mannheim e.V.
Sídlo: Mannheim,Vereins–Registergericht MannheimVR 700262
Štatutárny orgán: Prezident: Tobias Dambach
Bankové spojenie: Sparkasse Rhein Neckar Nord BLZ 670 50 05
Telefón: +49(0)1 71/ 4074131
Fax: +49 (0) 7045/201945
Za Múzeum Mannheim : Tobias Dambach
Preambula

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať
vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti
budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
II.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zámena hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky
v správe zmluvnej strany č. 1 za hnuteľné veci vo vlastníctve zmluvnej strany 2.
2. Predmetom zámeny podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok v správe zmluvnej strane 1
a to:
- letecký motor DB – 605, ev. číslo L 00012 , prírastkové číslo: 1951/03027
- hodnota 1500 € (fotodokumentácia – viď príloha č. 2 tejto zmluvy)
Súhlas Ministerstva kultúry SR na trvalý vývoz bol udelený dňa 8.06.2012

za hnuteľný majetok vo vlastníctve zmluvnej strany č. 2, a to:
- letecký motor DB – 605
- trup lietadla Me – 109 G vrátane chvostových plôch a podvozkov
- krídla lietadla Me – 109 G (originál – neúplné)
- hodnota 4500 €
(fotodokumentácia – viď príloha č. 1 tejto zmluvy)
3. Zmluvné strany si navzájom odovzdávajú a preberajú hnuteľný majetok špecifikovaný
v bode 2 tohto článku zmluvy.
4. Miestom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je STM - Letecké múzeum v Košiciach
v termíne stanovenom po vzájomnej dohode zmluvných strán.
5. Náklady na prevoz predmetov zámeny znáša zmluvná strana č. 2.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom hnuteľných vecí, ktoré sú
predmetom zámeny podľa tejto zmluvy a v takom stave ich preberajú.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmet zámeny uvedený v bode 2 tohto článku nemá
právne vady a neviaznu na ňom žiadne vecné bremená ani iné ťarchy.
III.
Účel zámeny
1. Účelom zámeny:
je obohatenie fondu letectva a leteckej techniky Slovenského technického múzea
v Košiciach o predmety, ktoré sú predmetom zámeny podľa tejto zmluvy
vzájomnou spoluprácou skvalitňovať
technickú úroveň a informovanosť
v oblasti letectva.
IV.
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky
1. Cena predmetu zámeny, ktorý je v správe zmluvnej strany č. 1 predstavuje čiastku 1500 €
a bola stanovená
2. Cena predmetu zámeny, ktorý je vo vlastníctve zmluvnej strany č. 2 predstavuje čiastku
4500€
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozdielnu výšku ceny hnuteľných vecí
uvedených v bode 1 a 2 tohto článku, si zmluvná strana č. 2 nenárokuje úhradu
prevyšujúcej časti hodnoty predmetu zámeny.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej
obsahu, že bola uzavretá vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať formou číslovaných písomných
dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, z ktorých STM obdrží 4 vyhotovenia a
nájomca 2 vyhotovenia.
5. V súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 4O/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Košiciach dňa: 8.10.2012

V Manheime dňa :

Za zmluvnú stranu č. 1

Za zmluvnú stranu č. 2

Ing. Eugen Labanič
generálny riaditeľ

Tobias Dambach
Prezident

