
KÚPNA ZMLUVA č.1/2021 

uzavretá podľa $ 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky 

zákonník“) v znení neskorších predpisov za podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve 

Predávajúci: 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

PIC: 

(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“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Associata a Jôvôért Megsegító Egvesiilet 

Zoltán Simó 

Csíkszereda (Miercurca Ciuc), 

Rét utca 84/4, Rumunsko 

32504464 

Hradné múzeum vo Fiľakove 

Ing. Valéria Budalová 

Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo 

Ing. Valéria Budaiová 

zastupujúca riaditeľka 
VÚB Banka, Fiľakovo 
SK28 0200 0000 0044 7571 8153 
42013241 

Ing. Valéria Budaiová 

zastupujúca riaditeľka 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je kúpa štyroch kníh: Erdély természeti kinesei, Erdély 

legszebb városai és fóterei, Gyônyôrú Erdély, A múltnak kútja a jedného 

nástenného kalendára na rok 2022. Nákupná cena jednej publikácie je 15,- 
Eur/ks a cena nástenného kalendára je 5,- Eur. 

2. Predmet kúpy je nový. nepoužitý. 

Článok III. 
Cena a spôsob úhrady 

I. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene vo výške 65,- €, slovom šestdesiatpäť 

eur, podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
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Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude zaplatená v hotovosti najneskôr dňa 

18.10.2021 po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku II. tejto 
zmluvy. 

Článok IV. 
Osobitné ustanovenie 

I. 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. 

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. 
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Clánok V. 

Záverečné ustanovenie 

I. 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 2 rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre kupujúceho a jedno pre 
predávajúceho. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Vo Fiľakove, dňa 18. 10. 2021 

Hradné múzeum vo filakove 
Hlavná 14 

986 01 Fiľakovo 

IČO: 42013741, DIČ: SA 

ARRRRRRRvsasasrtno san te sú vo noátttn ne 

za kupujúceho za predávájúceho 

#rogrnnnáve


