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Kúpna zmluva
č.14 l2018

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

čt.I
Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Pavel Vantuch
Adresa:
čí.lo op,
Bankové spojenie: Fio banka, pobočka Lučenec
IBAN:

(ďalej len,,predávajúci")
Kupujúci:

Rozpočtov á organlzácia LUKUS
Sídlo: Nám. republiky 209515,984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Belko
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., pobočka Lučenec
IBAN:SK 35 5600 0000 0060 5867 3002
rčo: 423I3 902
DIČ.2120186662
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Andrea Moravčíková
Zriadenie:
ziaďovateťská listina Mestskej rozpočtovej organizácie LUKUS č.34 , zo dňa 18.03.2014,
ziaďovacia listina Mestského mízea Lučenec Uznesenie MsZ v Lučenci é. 11512016 zo dřra
19. júla 2016, zápis do Registra múzei a galéií Slovenskej republiky ku dňu 16.12.2016 pod
reg. č.: RM 106/2016.

(ďalej len ookupujúci'')

čt. n.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je kúpa osobných písomností, fotografií, predmetov, projektovej
dokumentácie a štúdií architekta Oskara Winklera - ,,Akvizícia - pozostalosť architekta
Oskara Winklera". Fotografie zbierkových predmetov tvoria pdlohu tejto zmluvy.

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

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zbierkové predmety predávajúci predáva zo svojho vý'luČného

vlastníctva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva za kuPnu cenu 1263 
'20 

€'

(slovom tisícdvestošesťdesiattri 0,20 eur),

2. zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá lópna cena bude uhradená predávajúcemu do

troch pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvn}rni stranami prevodom na

účet IBAN:

ó. rv.
osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlas uje, že predmet kúpy je jeho výlučnlirn vlastníctvom, tento nadobudol

v sulade s právn;rm poriadkom sR a plne si je vedomý všetkých následkov, ak by sa

dodatočne prelkázaloinak, a že na predmet kúpy sa neviažu žíadne dlhy a právne povinnosti,

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podťa Článku IL tejto zmluvy po

podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvn}rni stranami a riadnom odovzdaní aprevzati predmetu

kúpy.

čt. v.
záverečné ustanovenia

1. zmluvou neupravené otázky sa spravujú pdslušnými ustanoveniami oběianskeho

zékonruka.

2. Táto zmluvasa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch,kďždý rovnopis má platnosť originálu,

kupujúci obďržítri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo zČasti ÚČinné, alebo neskÓr

stratia úěinnosť, nie je tým aoftnuta ú8innosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení a na vyplrienie medzier sa použije právnaúprava, ktorá pokiať je to právne možné

sa čo najviac pritiiz.r3" zmyslu a ú$elu tejtó zmluv}, pokiať pi uzatváraní tejto zmluvy

zmluvné strany túto otázku brali do úvahy,

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvn}rni stranamr 
_a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
"rr".óiň"niu 

(v zmysle § 47a Zákona č, 4011964 Zb,

Občiansky zákowtk v platnom znení),

5. zmluvnéstrany vyhlazujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom preěítali, žebolavzavretá

po ich vzájomnqdohode poáru ich slobodnej vóle, určite, viňne azrozllmiteťne, bez tiesne a

ilpuo"" nevýhoáných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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6. Kupujúci súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve (v
zmysle § 5a) Zákona ě.21112000 Z. z. o slobodnom pdstupe k informáciám v platnom znení).

Predávajúci: Kupujúci:

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

984 0l Lučenec ,,- i t1llll
LT",JKTJ4I l il

i..lAN4 L,; 1 l i: n li.u aLI <y/r|1,; lY, \----
9J4 í.r i i t;i rlrl_F
|(.O, 4 t .::it.l, t:!l:l

V Lučenci, dňa 09.11.2018

'r->t/

V Lučenci, dňa 09.11.2018

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

V súlade s nariadením GDPR azákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektor.ých zákonov súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracúvané

Mests§im múzeom Lučenec za účelom lzavretia kúpnej zmluvy.

/,r- ('-
poďpisv Lučenci, dňa 09.1 1 .2018
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pREBER.q,cí pRoToKoL
o odovzdaní zbierkového predmetu

podfa

KÚPNEJ ZMLUVY
ě. 14 l 2018

Predajca a zároveň odovzdávajúci :
pavel vantuch

Kupujúci a zároveň, preberajúci: Rozpočtov á or ganizáci a LUKU S

Mestské múzeum Lučenec
Nám. Republiky 209515

984 01 Lučenec

Osoba poverená konať vo veci prevzatia zbierkového predmetu: Mgr. Andrea Moravčíková

Predajca predmet odovzdáva a kupujúci predmet preberá v zmysle č1. II. a III. Kúpnej zmluvy
č.I4l20I8.

V Lučenci, dňa 09.11.2018

LUKUs
NAM EsllE REPUBLlKY 2o9 5 / 5

984 01 lučEruEc
tčo, az 313 g02

za kupujúceho
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Zbierkové predmety zakúpené
muzea Lučenec.

PRÍLoHAč.1

Kúpnej zmluvy č. I4l20I8

za účelom vystavenia v expoziciách Mestského

Poradové
číslo

Fotografia zbierkového
predmetu

Popis zbierkového
predmetu Meno predávajúceho

L

pozostalosť po
architektovi
Oskarovi

winklerovi
cestormý kufor s
dvomi vešiakmi

pavel vantuch
Ul. Dekr. Matejovie I421l2

984 0l Luěenec

2.

Pozostalosť po
architektovi
Oskarovi

winklerovi,
nákresy

pavel vantuch
Ul. Dekr. Matejovie l42|l2

984 01 Lučenec

3.

Pozostalosť po
architektovi
Oskarovi

Winklerovi,
nákresy

pavel vantuch
Ul. Dekr. Matejovie l42ll2

984 0l Luěenec

4.

Pozostalosť po
architekíovi
Oskarovi

winklerovi,
fotoalbum

pavel vantuch
Ul. Dekr. Matejovie 142ll2

984 01 Lučenec

5,

Pozostalosť po
architektovi
Oskarovi

Winklerovi, projekt
stavby

pavel vantuch
Ul. Dekr. Matejovie I42Il2

984 0l Lučenec


