
Zmluva
o prevode správy majetku mesta Fiľakovo 

č. 03/2017/OEaMM
uzavretá podľa § 6 ods. 1 a § 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, v súlade s článkom III Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo medzi
nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Prevodca:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Článok I.
Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta Fiľakovo
00316075
2021115052
neplatca DPH
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK95 5200 0000 0000 0817 4961 {ďalej len „prevodca “)

Nadobúdateľ:
Sídlo :
Štatutárny orgán : 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. -  riaditeľka múzea
42013241
2022511590
neplatca DPH
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
SK46 5200 0000 0000 1003 0289 (ďalej len „ nadobúdateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy

1. Predmetom zmluvy je prevod majetku mesta zverením do správy na nadobúdateľa podľa 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov.

2. Predmetom prevodu správy majetku prevodcu je Prevod vlastníctva hnuteľných 
archeologických nálezov nájdených počas archeologických výskumov na lokalite :
a) Fiľakovo -  hrad, kazemata č.4 stredného hradu -  čistiace práce, IV. etapa, rok výskumu: 

2007
b) Fiľakovo -  hrad, kazemata č.4 stredného hradu -  výskum, V. etapa, rok výskumu: 2009
c) Fiľakovo -  hrad, regenerácia podhradia, SO 03 -  Oporný múr, rok výskumu: 2010
v rozsahu Zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov PUSR- 
2017/20373-8/32575 uzavretej medzi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Mestom 
Fiľakovo dňa 28.04.2017 (príloha č.l) a Prírastkových katalógov hnuteľných archeologických 
nálezov 1-3, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

Článok III.
Deň prevodu správy a jeho účel

1. Prevod správy majetku mesta sa uskutočňuje ku dňu 31.07.2017.

2. Majetok mesta uvedený v č. II. bod 2 tejto zmluvy, bude slúžiť nadobúdateľovi na plnenie úloh 
v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
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Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje predmetný majetok mesta udržiavať v riadnom stave, využívať 
všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, 
zničeniu alebo zneužitiu, nie je oprávnený prenechať užívanie predmetu správy inej osobe.

2. Prevodca oboznamuje nadobúdateľa, že s odovzdaním majetku nesúvisia žiadne neuhradené 
pohľadávky, záväzky, súdne spory, vecné bremená ani povinnosti vyplývajúce zo zmlúv.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej 
obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, určite, vážne, 
zrozumiteľne, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

2. Túto zmluvu a je prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré musia 
mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch rovnakého znenia a platnosti. Účastníci zmluvy 
sú držiteľmi po dvoch rovnopisov.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 a prírastkové katalógy 1-3.

Vo Fiľakove, dňa 28.04.2017

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta 

(prevodca)

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeľka múzea 
(nadobúdateľ)


