
LUČENEC

Kúpna zmluva
č. 01 / 2019

uzatvorená podľa 5 588 a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení

Čl. 1

Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Pavel Szamajdák
Adresa:
Rodné číslo:

(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:

Rozpočtová organizácia LUKUS
Sídlo: Ul. Dr. Herza 240/1, 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
IČO: 42 313 902
DIČ.2120186662
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Andrea Moravčíková
Zriadenie:
zriaďovateľská listina Mestskej rozpočtovej organizácie LUKUS č.34 , zo dňa 18.03.2014,
zriaďovacia listina Mestského múzea Lučenec Uznesenie MsZ v Lučenci č. 115/2016 zo dňa
19. júla 2016, zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky ku dňu 16.12.2016 pod
reg. č.: RM 106/2016.

(ďalej len „kupujúci'“)

Čl. 11.
Predmet zmluvy
]. Predmetom zmluvy je kúpa grafik, historických písomností, dobových fotografií a rôznych
dobových reklamných predmetov z Lučenca. Zoznam zbierkových predmetov tvorí prílohu
tejto zmluvy.

2. Predmetom kúpy sú nepoškodené zbierkové predmety.
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Čl. 111.
Cena a spôsob úhrady

l. Zmluvné strany sa dohodli, že zbierkové predmety predávajúci predáva zo svojho výlučného
vlastníctva a kupujúci kupuje do svojho Výlučne'ho vlastníctva za kúpnu cenu 50 €, (slovom
päťdesiat eur).

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

Čl. IV.
Osobitné ustanovenie

]. Predávajúci prehlasuje, že predmet 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, a že na predmet kúpy sa neviažu žiadne dlhý a právne povinnosti.

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu kúpy podľa článku ll. tejto zmluvy po
podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu
kúpy.

Cl. V.
Záverečné ustanovenia

]. Zmluvou neupravené otázky sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
Kupujúci obdrží tri vyhotovenia & predávajúci jedno vyhotovenie.

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné, alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné
sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle & 47a Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení).

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá
po ich vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez tiesne a
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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6. Kupujúci súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených V tejto zmluve (v
zmysle & Sa) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).

Predávajúci:

Pavel Szamajdák

5 ?>

V LučegďäMOÚZ 19

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Kupujúci:

R. 0. LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Ul. Dr. Herza 240/1
984 01 Lučenec

: :vwmovA DRGANIZACM' UKUS
. ! Hum 4:00. 954 [n Lučenec

Wu 41313 902

V Lučenci, dňa 24.06.2019

V súlade s nariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/2018 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 uzavretia kúpnej zmluvy.

v Lučenci, dňa 24.06.2019
...:C :7 “(
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PREBERACÍ PROTOKOL
o odovzdaní zbierkového predmetu

podľa

KÚPNEJ ZMLUVY
č. 01 / 2019

Predajca a zároveň odovzdávajúci: Pavel Szamajdák

Kupujúci a zároveň preberajúci: Rozpočtová organizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Ul. Dr. Herza 240/1
984 01 Lučenec

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

Predajca predmet odovzdáva a kupujúci predmet preberá v zmysle čl. II. a III. Kúpnej zmluvy
č.01/2019.

V Lučenci, dňa 24.06.2019

»crovA ORGANIZÁCIA

uJKUS
\ “1/1084 0! Lučenec

= —' 42 313 902

za kupujúceho


