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Kúpna zmluva
č. 13 / 2018

uzatvorená podloa § 588 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení

čt. t.
Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Ijudovít Miklóš

(ďalej len,,predávajúcioo)
Kupujúci:

Rozpočtov á organizácia LUKUS
Sídlo: Nám. republiky 209515,984 01 Lučenec
Štatutá"rry zástupca: Mgr. Tomáš Belko
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., pobočka Lučenec
IBAN:SK 35 5600 0000 0060 5867 3002
Ičo: 42 3I3 g02

DIČ.2|20186662
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Andrea Moravčíková
Zriaďenie: ziaďovateťská listina Mestskej rozpočtovej organizácíe LUKUS ě.34 , zo dřru

18.03.2014,
zňaďovacía listina Mestského mizea Lučenec Uznesenie MsZ v Lučenci č. n5D0I6 zo dřla
19. júla 2016, zápis do Registra mtlzei a galéuii Slovenskej republiky ku dňu 16.12.2016 pod
reg. č.: RM 106/2016.

(ďalej len,,kupujúci")

čl u.
Predmet zmluly
1. Predmetom zmluvy je kúpa nasledujúcich predmetov historickej hodnoty:
o Sklenená fťaša (modrá) na sódovku,,S. Sacher Losonc" € 40,-

o Sklenená flaša (zelená) ,,Herzog a Kohn Lučenecoo € 20,-

o Historické textílie, spodnička, 2 kusy á€ 5,- € 10,-

o Historické textílie, korzet € 40,-

o Klobúk,,burinka" € 30,-
o Program ,,závodov v streťbe okresu Lučenec" z roku 1947 € 10"-

Spolu € 150o-
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Fotografie zbierkových predmetov tvoria pdlohu tejto zmluvy.

2. Predmetom kúpy sú nepoškodené zbierkové predmety.

čt. rrt.
Cena a spósob úhrady

I. Zmluuné stranY sa dohodli, Že zbierkové predmety predávajúci predáva zo svojho výlučného
vlastníctva akuPujúci kuPuje do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 150 €, (slovom
stopáťdesiat eur).

2. Zmluvné stranY sa dohodli, že suma bude poukázaná ihneď po podpísaní tejto zmluvy
oboma zmluvn]imi stranami a riadnom odovzdani aprevzatipredmetu kúpy podťa článku II.
tejto zmluvy na účet: IBAN sK87 1100 0000 0026 1517 2385.

čt. ry.
osobitné ustanovenie

1. Predávajúci Prehlasuje, Žepredmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom, tento nadobudol
v súlade s PrávnYm Poriadkom SR a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa
dodatoČne Preukázalo inak, aže na predmet kúpy sa neviažu žiadnedlhy a právne povinnosti.

2. KuPujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podťa článku II. tejto zmluvy po
PodPÍsaní tejto zmluvY oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní aprevzatipredmetu
kupy.

čt. v.
záverečné ustanovenia

1, Zmluvou neuPravené otázky sa spravujú pdslušn;irrni ustanoveniami občianskeho
zákonnika.

2. Táno zmltlva sa vyhotovuje v troch, rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
kupujúci obdrží dve vyhotovenia apredávajúci jedno vyhotovenie.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo zčasti účinné, alebo neskór
stratia ÚČinnosť, nie je t;ým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vYPlnenie medzier sa použije právnaúprava, ktorá pokiať je to právne možné
sa Čo najviac Približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiať pÁ uzatiaraní tejto zmluvy
zmluvné strany t1,1to otéukubrali do úvahy.

4, Táto zmluva nadobúda Platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle § 47a Zekoná č. 4011964 Zb.
Občiansky zákonrik v platnom zneni).
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tuto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
po ich vzá4omnej dohode podťa ich slobodnej vóle, určite, vážne azrozumiteíne,bez tiesne a
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

6. Kupujúci súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve (v
zmysle § 5a) Zákonaě.2IIl2000 Z. z, o slobodnom pdstupe k informáciám v platnom zneni).

Predávajúci:

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27

Kupujúci:

r. o. LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Nám. Republiky 209515

984 01 Lučenec

984 q3 Lučenec

'Wtk, LuKug

V Lučenci, dňa 8.10.2018

'':';

V Lučenci, dňa 8.10.2018

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

V súlade s nariadením GDPR azékonomNR SR č.1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracúvané
Mestsklim múzeom Lučenec za účelom lzavrctiakúpnej zmluvy.

v Lučenci, dňa 08.10.2018 podpis lWA,_
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PREBERaCÍ PROTOKOL
o odovzdaní zbierkového predmetu

podťa

KÚPNEJ Zn'4.La]{Y
č.13 l 2018

Predaj ca a zárov eň odovzdávajúci : Ludovít Miklóš
Rúbanisko I/27
984 03 Lučenec

Rozpočtov á or ganizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Nám. Republiky 2095/5
984 01 Lučenec

Kupujúci a zár ov eň preberajúci :

Osoba Poverená konať vo veci ptevzatiazbierkového predmetu: Mgr. Andrea Moravčíková

Predajca Predmet odovzdáva a kupujúci predmet preberá v zmysle čl. II. a III. Kúpnej zmluvy
ě.I3l20l8.

V Lučenci, dňa 08.10.2018

ln,qL{
LuKus

NÁtrlEsrt r REeUBLl Ky 20g 5 / 5
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zapredávajúceho za kupujúceho
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P R Í L o H A č.1

Kúpnej zmluvy č. 13l20I8

Zbíerkovépredmety zakúpené za úěelom vystavenia v expozíciách Mestského

muzea Lučenec.

Poradové
číslo

Fotografia zbie rkové ho
predmetu

Popis zbierkového
predmetu

Suma v
€

Meno
predávajúceho

L

Sklenená fl'aša
(modrá) na sódovku
,,S. Sacher Losonc'o € 40,-

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Lučenec

2.

Sklenená fl'aša
(zelená) ,,Herzog a
Kohn Lučenec"

€20,-
Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Lučenec

3,
Klobúk ,,bužinka" € 30,-

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Luěenec

4,

Historická textília
korzet € 40,-

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Luěenec

P
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5,

Historické textílie
spodniěky

2ks
á I0,- €

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Lučenec

6.

Program,,závodov v
strel'be okresu
Luěenec" zroka7947 € 10,-

Ludovít Miklóš
Rúbanisko V27
984 03 Luěenec
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