KÚPNA ZMLUVA
číslo: 4/2017
uzavretá podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení

Predávajúci:
adresa
dátum narodenia:
bankové spojenie
číslo účtu:
kontakt:

Mgr. art. Ján Gejdoš

a
Kupujúci:
adresa:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
kontakt:

Turčianska galéria v Martine,
Daxnerova 2, 03601 Martin
Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka TG
36145327
2020598327

Článok I.
Predávajúci je výlučným vlastníkom diela:
Bio sieť č. 6, 2016, skulptívna, granit, 50x50x90 cm, nesignované.
Na základe tejto kúpnej zmluvy predávajúci odpredáva uvedené dielo kupujúcemu do jeho
výlučného vlastníctva.
Článok II.
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet uvedený v bode I. tejto zmluvy za kúpnu
cenu 1.200 €, (slovom jedentisícdvesto EUR), ktorá bola schválená Komisiou na tvorbu
zbierok č. 47/2017 dňa 23. 10. 2017 v PGU v Žiline. Kúpna cena bude poukázaná na účet
predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 14 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy.
Z dohodnutej kúpnej ceny má povinnosť predávajúci odviesť príspevok vo výške 2% t. j.
24,00 € (slovom dvadsaťštyri EUR) v prospech Ochrannej organizácie autorskej v Bratislave
(ďalej len OOA) na účet číslo IBAN SK02 0200 0100 1400 0973 5062.
Predávajúci prehlasuje, že všetky daňové a odvodové povinnosti voči daňovému úradu,
sociálnej a zdravotnej poisťovni si vysporiada sám.
Článok III.
Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na ňom
žiadne ťarchy a bremená. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu všetku škodu, ktorá
by vznikla v dôsledku nepravdivosti tohto tvrdenia.
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Na tento nákup sa vzťahujú ustanovenia § 588 - § 610 Občianskeho zákonníka v platnom
znení.
Dielo, ktoré je predmetom kúpy, sa po zaplatení stane súčasťou zbierkového fondu
Turčianskej galérie v Martine, ktorá je povinná dielo spravovať, evidovať, dokumentovať,
ochraňovať a odborne spracovávať.
Článok IV.
Predávajúci výslovne podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“) udeľuje kupujúcemu súhlas na spracovávanie osobných údajov
uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu predávajúci
poskytne pred uzavretím zmluvy, alebo počas trvania právneho vzťahu založeného touto
zmluvou v jeho informačnom systéme.
Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely
výkonu práv a povinností tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov
kupujúceho.
Súhlas predávajúceho udelený podľa tohto článku je platný počas trvania právneho vzťahu
založeného touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je
kupujúci povinný v evidencii viesť osobné údaje o predávajúcom alebo po dobu, počas ktorej
to je pre výkon práv alebo povinností kupujúceho alebo pre ochranu jeho práv
a oprávnených záujmov potrebné.
Predávajúci prehlasuje, že všetky svoje osobné údaje uviedol pravdivo.
Článok V.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Po riadnom
prevzatí predmetu kúpy, bude dohodnutá cena poukázaná na účet predávajúceho.
V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Autorského zákona.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu a každá
zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
V Martine, dňa 30.11.2017

___________________________
Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine
kupujúci

___________________________
Mgr. art. Ján Gejdoš
predávajúci
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