
KÚPNA  ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 - § 610 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
PREDÁVAJÚCI: 

Stanislav Bodorík  
RČ:  

Číslo účtu:  

(ďalej len „predávajúci“)  

 

KUPUJÚCI:  

Oravská galéria v Dolnom Kubíne    
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín      

Zastúpený: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka     

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:     

IČO/DIČ: 36145050/2021442071     

Telefón:043/5863212     

(ďalej len „kupujúci“)  

 

 

I. 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom výtvarných diel: 

 

1. Stanislav Balko, Pokus o dialóg, 1985 - 1990, kartón, kombinovaná technika, 60 x 85 cm,  

cena: 3000 € 

2. Svetozár Ilavský, Prorok /  z cyklu Per Penderecki, 1990, drevená doska, kombinovaná 

technika, 50 x 35 cm, cena: 1800 € 

 
II. 

 

1.) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet uvedený v bode I. tejto zmluvy  za celkovú cenu: 4800 € 

slovom: Štyritisícosemsto eur.   

2.) Povinnosti a zodpovednosť voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni sa prenášajú na 

predávajúceho. Predávajúci si predmetný príjem bude zdaňovať sám prostredníctvom svojho daňového 

priznania.   

 

III. 

 

Predávajúci prehlasuje, že predávaný predmet je jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na ňom žiadne 

ťarchy a bremená. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá by vznikla v dôsledku nepravdivosti tohto 

tvrdenia. 

 

IV. 

 

1.) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po jej zverejnení. 

2.) Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. Predávajúci berie na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť 

túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

3.) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu a z ktorých každá zmluvná 

strana dostane jedno vyhotovenie zmluvy. 

4.) Táto zmluva bola zmluvnými  stranami prečítaná, dobre porozumená a na znak súhlasu vlastnoručne  

podpísaná. 

 

 



 

 

V. 

 

Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka, 

Autorského zákona a všeobecne právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

v Dolnom Kubíne dňa 14.11.2018 

 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

   

   

 

 

 

podpísané v. r.      podpísané v. r. 

.............................................................                          .................................................................. 

Stanislav Bodorík        PhDr. Eva Ľuptáková 

         riaditeľka Oravskej galérie  

 

 

 

 

 

 

 

 


