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Kúpna zmluva
, č.1l l 2018

uzatvorená podl'a § 588 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení

čt.I
Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Róbert Slíž
Adresa:
čisto op

(ďalej len o,predávajúci")

Kupujúci:

Rozpočtov á or ganizácia LUKUS
Sídlo: Nám. republiky 209515,984 01 Lučenec
Statutárny zástupca: Mgr. Tomáš Belko Ý

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s, poboěka Lučenec
IBAN:SK 35 5600 0000 0060 5867 3002
rčo: 42 3I3 902
DIČ.2120186662
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Andrea Moravčíková
Zriadenie: zňaďovateťská listina Mestskej rozpočtovej otganizácíe LUKUS ě.34 , zo día
18.03.2014,
ziaďovacia listina Mestského múzea Lučenec Uznesenie MrsZ v Lučenci ě. n5DOt6 zo dřta
19. jÚla 2076, zápis do Registra múzeí a ga\ffii Slovenskej republiky ku dňu 16.12.2016 pod
reg. č.: RM 106/2016.

(ďalej len,okupujúci")

čt. u.
Predmet zmluvy

i. Predmetom zmluvy je kúpa zliatinového
predmetu tvorí prílohu tejto zmluvy.

čt. ul.
Cena a spósob úhrady

zvonu s nápisom a ornamentom. Fotografia
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I. Zmlvvné strany sa dohodli, že zbierkový predmet predávajúci predáva zo svojho výlučného
vlastníctva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva za lcúpnu cenu vo výške

155,80,- €, slovom stopáťdesiatpáť eur osemdesiat centov.

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

čt. ry.
osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasqe, že predmet kúpy je jeho výlučn;fzrn vlastníctvom, tento nadobudol

v súlade s právnym poriadkom SR a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa

dodatočne prelkázalo inak, a že na predmet kúpy sa neviažu žiadne dlhy a právne povinnosti.

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podťa článku II. tejto zmluvy po

podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnjnni stranami a riadnom odovzdaní aprevzati predmetu

kúpy.

čt. v.
záverečné ustanovenia

1. Zmluvou neupravené otázky sa spravujú pdslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonrika.

2. Táto zm|uva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
Kupujúci obďrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné, alebo neskór

stratia účinnosť, nie je tlim dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiať je to právne možné

sa ěo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiať pi uzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Téno zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle § 47a Zákona ě. 4011964 Zb.

Občiansky zákowik v platnom znení).

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
po ich vzájomnej dohode podťa ich slobodnej vóle, určite, vžňne a ztoztxniteťne, bez tiesne a

nápadne nevýhodných podmienok, čo potwdzujú 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 platnom znení).
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Predávajúci:

Róbert Slíž
Kyjevská 3

048 01 Rožňava

Kupujúci:

R. o. LUKUS
Mestské múzeum
Nám. Republiky 2095/5
984 01 Lučenec

KUs
REPUBLlKY 2og5/5
ot t_učrNEc

V Rožňave, dňa 07.08.2018 v Lučenci, dňa 07.08.2018

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

V súlade s nariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/201 8 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o Zmene a doPlnení niektorých zákonov súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracúvané
Mestským múzeom Lučenec za účelom uzavretiakúpnej zmluvy.

L
STr
9

v Lučenci, dňa 07.08.2018 podpis
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Predajca a zéroveň, odovzdávajúci :

Kupujúci a zár ov eí preberajúci :

PREBERACÍ PROTOKOL

o odovzdaní zbierkového predmetu podfa

KÚPNEJ ZMLUVY
ě,11 /2018

Robert Slíž
Kyjevská 3

048 01 Rožňava
Rozpo čtov á or ganizácia LUKU S

Mestské múzeum Lučerrec

Nám. Republiky 209515

984 0l Lučenec

osoba poverená konať vo veci prevzatia predmetu: Mgr. Andrea MoravČÍková - vedúca

Mestského mizea Lučenec

predajca predmet odovzdávaa kupujúci predmet preberá v zmysle č1. II. a III. KÚPnej zmluvY

č.i 1/2018.

V Lučenci, dňa 07.08.2018

LuKu5
NÁursrtr REpUBLllCí 2o9 5 l 5

984 01 LUČENEC
tčo, az.313, e02

za kupujúceho
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pníloHAč.1

Kúpnej zmluvy č. lIl20I8

Poradové
číslo Fotografia zbierkového pred metu

Popis zbierkového
predmetu

Meno
predávajúceho

1.

I
I

Zliatinový zvon
o rozmeroch a 13 cm,
výška 13 cm, s nápisom:
R. Slíž 2018 a ornament

Róberl Slíž
Kyjevská 3

048 01 Rožňava


