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K Ú P N A  Z M L U V A  
č. 7/2012

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Článok I. 
Zmluvné strany

Predávajúci:
Meno a priezvisko: Pócsaová Denisa
Adresa:
Číslo OP.
( Bankové spojenie:)
IČO:

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veciach zmluvných:
Funkcia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Zamestnanec oprávnený konať 
vo veci realizácie zmluvy: 
Funkcia:

(ďalej len „kupujúci“)

Hradné múzeum vo Fiľakove 
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ 
Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo

Mgr. Attila Agócs 
riaditeľ
OTP Banka, Fiľakovo

42013241

Mgr. Attila Agócs 
riaditeľ

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa 8 položiek (22 kusov) zbierkových predmetov
uvedených v prílohe tejto zmluvy na základe rozhodnutia Komisie na tvorbu zbierok 
Hradného múzea vo Fiľakove zo dňa 20. 11. 2012.

2. Predmet kúpy je v dobrom stave.
3. Súčasťou zmluvy je odovzdanie dokladov - .....................



Článok III.
Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene vo výške 34,- €, slovom tridsaťštyri eur, 
podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude uhradená po podpísaní tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. 
tejto zmluvy v hotovosti.

Článok IV.
Osobitné ustanovenie

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a plne si je 
vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak, a že na predmete 
kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti.

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

Článok V.
Záverečné ustanovenie

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, 
sa budú riešiť najprv dohodou a až následne súdnou cestou podľa Zákona NR SR č. 
218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými 
stranami.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Vo Fiľakove, dňa 03. 12. 2012

S
..................................................  ............................

za kupujúceho za predávajúceho



Príloha ku Kúpnej zmluve č. 7/2012
V ^

1. Časopis Kovosmalt (1976, august) -  Mimoriadne vydanie z príležitosti 40. výročia štrajku
fiľakovských robotníkov. cena: 3 €

2. Fiľakovská pohľadnica čiemo-biela delená na 5 častí [1. Heroldov kaštieľ a pomník
hrdinov v prvej svetovej vojne s maďarskou zástavou 2. Hlavná ulica v pozadí s ruinou 
hradu, ktorá bola ozdobená z príležitosti návratu/okupácie „Felvidéku“/južného 
(Česko) slovenská mapou Uhorska s maďarským trikolórou, maďarským erbom a nápisom 
„Mindent vissza“ (Všetko naspäť!) 3. Bývalý český betónový bunker 4. Západná veža 
bývalej mestskej hradby na Baštovej ulici a budova neskoršieho mäsiarstva Balogh v pozadí 
s ruinou hradu 5. Rímskokatolícky kostol a františkánsky kláštor ozdobené maďarskými 
zástavami] vydaná v období november 1938 -  august 1940. Vydal: Karinger, Budapest, 
Wesselényi-u. 41. Dátum poštovnej pečiatky: 3. VIII. 1940 cena: 1 €

3. Výstrižky z časopisov (Képes Sportlap 12 ks, Prágai Magyar Hírlap 1 ks, Magyar Ujság 1
ks, Figyeló 1 ks) z obdobia rozkvetu (1932-1935) fiľakovského futbalového klubu FTC. 
Pôvodný majiteľ: Eugen/Jenó Zupko, nar. v roku 1910-15 kusov cena: 15 €

4. Fotografia čiernobiela: Vojenské reprezentačné futbalové mužstvo z roku 1927. Pôvodný
majiteľ: Eugen/Jenó Zupko, nar. v roku 1910. cena: 1,5 €

5. Fotografia čiernobiela: Československí vojaci v kasárni 2. novembra 1930. Pôvodný
majiteľ: Eugen/Jenó Zupko, nar. v roku 1910. cena: 1,5 €

6. Fotografia čiernobiela: Fiľakovské futbalové mužstvo FTC pred futbalovým zápasom 29.
augusta 1937. Pôvodný majiteľ: Eugen/Jenó Zupko, nar. v roku 1910. cena: 2 €

7. Bronzová plaketa vydaná v roku 1976 z príležitosti 40. výročia štrajku pracovníkov
fíľakovskej fabriky. Líce: nad fiľakovským hradom a pod päťcípou hviezdou sú dve spojené 
pravice, nápis: 1936 | 1976 | Fiľakovo; Rub: ozubené koleso, klas, trojuholník, štyridsiatka, 
socialistické budovy. Priemer: 6 cm. cena: 5 €

8. Bronzová plaketa vydaná v roku 1981 z príležitosti 75. výročia položenia základného
kameňa fíľakovskej továrne a 45. výročia štrajku pracovníkov fabriky. Na prvej strane nápis 
Kovosmalt | 75 | 1906-r L98-l s  erbom továrne (kohút s chvostom tvaru „F“); Na druhej strane 
nápis 45. výročie štrajku, kosák a kladivo, ruka. Priemer: 6 cm cena: 5 €

Vo Fiľakove, dňa 03. 12. 2012

za kupujúceho za predávajúceho
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