
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 

MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI 
Námestie 1. mája č. 2, 903 01 Senec 

 

 

 

         

Kúpna zmluva 2 / 2019 - M 
uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení  

v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm, a) zák. č. 206/2009 Z.z. v platnom znení 

 

 

Evidenčné číslo:      45/17/2019 - M 

 

Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci: 

 

Meno a priezvisko: Ivan Chudý 

Adresa:  Svätoplukova 16, 902 04 Pezinok 

Číslo OP: HP 891659 

Nar.:  16. 1. 1981  

Kontakt: 0905 857 073 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

IBAN: SK32 0900 0000 0004 3394 0858 

   

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Kupujúci:          

 

Mestské kultúrne stredisko - Mestské múzeum v Senci 

Osvedčuje právo konať  na základe štatútu Mestského múzea v Senci zo dňa 22.10.2009 a na 

základe potvrdenia o registrácii múzea vydaného MK SR pod. reg. číslom RM 99/2010 zo dňa         

27. 09. 2010. 

 

Práva forma:    mestská príspevková organizácia 

Štatutárny zástupca:                           Mgr. Peter Szabo, riaditeľ MsKS  

Sídlo:                                                  Námestie 1. mája č. 2, 903 01 Senec  

Zodpovedný zamestnanec vo 

veciach realizácie zmluvy:   Jana Žilincová 

Funkcia:    zástupca riaditeľa MsKS 

Zamestnanec oprávnený konať    

vo veci odbornej:   Mgr. Gábor Strešňák 

Funkcia:    historik, vedúci múzea 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, Senec 

Číslo účtu:     SK53 0200 0000 0000 3603 7112 

IČO:      00350125 

DIČ:      2020682873 

Kontakty:       tel./fax:  02 / 20205501; 0911/169 754 

 e-mail: muzeum@senec.sk                                               

  (ďalej len „kupujúci“) 



 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je kúpa predmetu / predmetov z vlastných zbierok predávajúceho. 

2. Predmetom  kúpy sú: 

- Sako uniformy práporčíka pechoty maďarskej kráľovskej armády (1938 – 1945) vzor 1939M 

pochádzajúce z pozostalosti Karola Dolána z Veľkého Bielu. 1ks, dohodnutá suma: 450,-€  

- Strapec na šabľu dôstojníka vzor M1861 maďarskej kráľovskej armády z pozostalosti Karola 

Dolána z Veľkého Bielu. 1 ks, dohodnutá cena: 50,- € 

- Lodička poručíka pechoty maďarskej kráľovskej armády vzor 1920M 1 ks, dohodnutá cena: 

160,- € 

Článok III. 

Cena a spôsob úhrady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene 660,- € 

Slovom: šesťsto šesťdesiat eur  

podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma bude vyplatená prevodom na účet do dvoch týždňov po 

podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, jej zverejnení a riadnom odovzdaní 

a prevzatí predmetov kúpy podľa článku II.  

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že predmety uvedené v zmluve sú jeho výlučným vlastníctvom a plne 

si je vedomý všetkých následkov, ak by sa dodatočne preukázalo inak a že na predmetoch 

kúpy neviaznu žiadne dlhy a právne povinnosti. 

2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetom kúpy podľa článku II. tejto zmluvy po 

podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a ich riadnom odovzdaní a prevzatí. 

 

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. 

 

V Senci, dňa 26. 6. 2019 

 

 

Predávajúci:    Kupujúci: 

 

PODPIS       PODPIS 
..............................................................              .................................................................. 

Ivan Chudý      Mgr. Peter Szabo, štatutár múzea   

  


