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Kúpna zmluva
č.07 l2018

uzatvorená Podl'a § 58S a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení
čt. t
Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno a priezvisko: I-]udovít Miklóš
r dresa: Rúbanisko I/27. 984 03 Lučenec

Kupujúci:
(d'alej len,predávajúci'.)

Rozpočtov á organizácia LUKUS
Sídlo: Nám. republiky 2095/5,984 01 Lučenec
Statutárny zástupca: Mgr. Tomáš Belko
!3nkové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., pobočka LučenecIBAN:SK 35 5600 0000 0060 5867 3002
rčo: 42 313 9O2
DIč.2120186662

Andrea Moravčíková
Mestskej rozpočtovej organizácie LUKUS č.34 , zo

Z.odpovedný zamestnanec : Mgr.
zňadenie: zťraď ov ateťská listina
18.03.2014, dňa

ziaďovacia listina Mestského múzea Lučenec Uznesenie MsZ vlučenci č. 115/2016 zo dňa19, júla2076, zaPis do Registra múzei agaléňi sto,,"n.t q: republiky ku dňu 16.12.2016 podreg. č.: RM 10ó12016.

(d'alej len,okupujúci'o)

čt. rr.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvyje kúpa:
- 12 kusovpečiatok prevažnez lučeneckých lekární,
- 1 kus pečiatka Židovskánáboženská obec Lučenec,
- 1 kus smaltovaná šálka s podšálkou
- 1 kus smaltovaný držiakna sviečku
Fotografie zbierkových predmetov tvoria pdlohu tejto zmluvy.

2. Predmetom kúpy sú nepoškodené zbierkové predmety.
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čt. nr.
Cena a spósob úhrady

L Zmluvné strany sa dohodli, že zbierkový predmet predávajúci predáva zo svojho výlučného
vlastníctva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu:
- pečiatky 12ks:l kus á 5,- € l 60,-€
- pečiatka židovská:
- šálka s podšálkou:
- svietnik:
Spolu v sume:

15,- €
45,- €
40.- €
160 €, (slovom stošesťdesiat eur).

2.Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá kúpna cena bude uhradená predávajúcemu do
troch Pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvn$ni stranami v hotovosti.

čt. ry.
osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlaslje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom, tento nadobudol
v súlade s právnyrr poriadkom SR a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa
dodatoČne preukázalo inak, a že napredmet kúpy sa neviažu žiadne dlhy a právne povinnosti.
2. KuPujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podťa čláŇu II. tejto zmluvy po
PodPÍsaní tejto zmluvy oboma zmluvn}rni stranami a riadnom odovzdaní aprevzatipredmetu
kúpy.

čt. v.
záverečné ustanovenia

1. Zmluvou neupravené otéaky sa spravujú pdslušnými ustanoveniami občianskeho
zákoruika.
2. Táto zmluva sa vyhotowje v troch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
kupujúci obdrži dve vyhotovenia a predávajúci j edno vyhotovenie.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo zčasti účinné, alebo neskór
stratia ÚČinnost', nie je tým dotknutá účinnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiať je to právne 

^ožnésa ěo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiať pň uzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázkubrali do úvahy.
4. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle § 47a Zákona ě. 4011964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení).
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, žebolauzavretá
Po ich vzájomnej dohode podťa ich slobodnej vóle, určite, vážne a zrozumiteťne, bez tiesne a
nápadne nevýhodných podmienok, ěo potvrdzujú svojimi podpismi.
6. KuPujúci súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve (v
zmYsle § 5a) Zákonač.2IIl2000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informáciám v piatnom znení).
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Predávajúci:

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27

984 03 Lučenec

tWry
V Lučenci, dř^a 12.07 .2018

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

V súlade so zákonom NR SR ě.42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov s ú h l a s í m, aby moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, boli spracúvané

Mests\ým múzeom Lučenec, na účely dokumentácie.

Kupujúci:

r. o, LUKUS Í l
Mestské múzeum l-ut eneclU lv-r-
Nám. Republiky 20| -'- l

984 01 Luěenec "'ťUKT)5
NÁvrsrt r REpuBLl lry 2o9 5 l 5

i3l:l}:ffH;
V Lučenci, dňa t2,07.2018

v Lučenci, dňa 12.07.2018 podpis



ME§TsKÉ
tvtúzEUM
ručENEG

PREBERaCÍ PROTOKOL
o odovzdaní zbierkového predmetu

podťa

KÚPNEJ ZInLIJYY
č.07 l 2018

Predajca a zárov eň odovzdávajúci : Ludovít Miklóš
Rúbanisko I/27
984 03 Luěenec

Rozpočtov á or ganizáci a LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Nám. Republlky 209515
984 01 Lučenec

Kupujúci a zárov eň preberajúci :

Osoba Poverená konat'vo veci prevzatiazbierkového predmetu: Mg.. Andrea Moravčíková

Predajca Predmet odovzdáva a kupujúci predmet preberá v zmysle čl. II. a III. Kúpnej zmluvy
ě.0712018.

V Lučenci, dňa 72.07.2018

984 ol ručrNrc
tčo: +z 313 902

za kupujúceho

M
zapredávajúceho
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Kúpnej zmluvy č. 07 l20I8

Zbierkové predmety zakúpené za účelom vystavenia v expozicíách Mestského
múzea Lučenec.

Poradové
číslo Fotografia zbierkového predmetu

Popis zbierkového
predmetu

Meno
predávajúceho

1,.

Smaltovaný držiak
na sviečku bielej
farby s modrym
1emovaním

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Luěenec

2.

smaltovaná šálka
s podšálkou, zdobená
ručne mal'ovanými

kvetinami

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Luěenec

3.

Pečiatka ,,Židovská
Náboženská obec

Lučenec"

Ijudovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Lučenec

I

4.

Historické pečiatky I_]udovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Lučenec


