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K Ú P N A  Z M L U V A  
č. 3/2012

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

Článok I.
Zmluvné strany

Predávajúci:
Meno a priezvisko: Széplakyová Margita
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“)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa 11 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 - .....................

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 III.
Cena a spôsob úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene vo výške 35,- €, slovom tridsaťpäť 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

á

za kupujúceho
-------- r...............

za predávajúceho



Príloha ku Kúpnej zmluve č. 3/2012
1. Obrus plátenný ľanový delený (zošitý z dvoch pôl plátna) zo Šuríc zdobený s bielymi

výšivkami plochým stehom, ažúrovaním a prelamovaním. Rozmery: 120 x 124 cm. Utkala 
možno Bodnámé Péter Julianna (-£1902-19881), teta predajcu. cena: 5 €

2. Uterák plátenný ľanový zo Šuríc tkaný preberaním zdobený prelamovaním. Rozmery: 60 x 
74 cm. Utkala možno Bodnámé Péter Julianna (*1902-1988+), teta predajcu. cena: 4 €

3. Obrus plátenný ľanový delený (zošitý z dvoch pôl plátna) zo Šuríc s výšivkami plochým
stehom (červené ruže so zelenou stonkou). Rozmery: 125 x 172 cm. Utkala pravdepodobne 
Pétemé Kasza Margit (*1919-1967+), matka predajcu. cena: 5 €

4. Uterák plátenný ľanový zo Šuríc tkaný preberaním zdobený výšivkami (červené vence 
s modrými kvetmi), na spodku vystrapkovaný. Rozmery: 43 x 60 cm (dĺžka so strapcovaním 
70 cm). Utkala možno Bodnámé Péter Julianna (*1902-1988+), teta predajcu. cena: 4 €

5. Uterák plátenný ľanový zo Šuríc zdobený geometrickými výšivkami plochým stehom
(ružovo-zelený kvetinový motív) a tenkým ažúrom. Rozmery: 61 x 77 cm. Utkala možno 
Bodnámé Péter Julianna (*  1902-19881), teta predajcu. cena: 4 €

6. Uterák plátenný ľanový zo Šuríc tkaný preberaním. Na dvoch koncoch je strapcovanie a
tkaný široký fialový pás. Rozmery: 48 x 75 cm (dĺžka so strapcovaním 103 cm). Utkala 
možno Bodnámé Péter Julianna (*  1902-19881), teta predajcu. cena: 4 €

7. Nástenka plátenná nápisová s červenou výšivkou (kvetinový motív; ženská postava; text:
„Amíg lesz egy magyar nóta, | amíg lesz egy piros rózsa, j felejteni parancs- | szóra, nem 
lehet.“ /preklad: Dokedy bude „maďarská nôta“, dokedy bude červená ruža, nedá sa zabúdať 
na príkaz/) olemovaný s červenou stuhou (motív: mlynček; lyžica, vidlica, nôž) továrenskej 
výroby. Rozmery: 53 x 68 cm. Vyšívala pravdepodobne Kaszáné Kunya Margit (Šurice, 
*  1900-1992+), stará mama predajcu. cena: 2 €

8. Nástenka plátenná nápisová nápisový s modrou výšivkou (chlapec s dievčatkom;
kvetinový motív; text: „Naptól virít, naptól hervad a rózsa, | Hogy szeretlek mit tehetek én 
róla.“ /preklad: Ruža kvitne a vädne od slnka, že som ťa miloval, ja za to nemôžem./). 
Rozmery: 48 x 79 cm. Vyšívala pravdepodobne Kaszáné Kunya Margit (Šurice, *1900- 
1992+), stará mama predajcu. cena: 2 €

9. Nástenka plátenná nápisová s modrou a oražovou výšivkou (dožinky) olemovaný 
s modrou stuhou (motív: kvet; čajník) továrenskej výroby. Rozmery: 53 x 68 cm. Vyšívala 
pravdepodobne Kaszáné Kunya Margit (Šurice, *1900-1992+), stará mama predajcu.

cena: 2€
10. Šatka brokátová žltá doplnená so Šablónou maľovanými (striekanými) kvetinovými

motívmi. Rozmery: 73 x 76 cm. cena: 1,50 €
11. Šatka zamatová čierna z kvetinovými motívmi Rozmery: 75 x 75 cm. Používala

pravdepodobne Pétemé Szókontor Irén (*1900, Čamovce-1992+, Šurice), teta predajcu 
(ona j u vychovala). cena: 1,50 €

Vo Fiľakove, dňa 03. 12. 2012

....... t T .................................................................................................................................................................................... * .....................* ..................  ‘ O  
za kupujúceho za predávajúceho


	no

	Príloha ku Kúpnej zmluve č. 3/2012



