Kúpna zmluva č. 1/2019
uzatvorená podľa § 588 a nasl.Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 185/2015
Z. z. Autorský zákon v platnom znení.

Zmluvné strany:
1. Predávajúci:

Jana Želibská, akad. mal.
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
číslo OP:
Bankové spojenie:
Banka:

2. Kupujúci:

Považská galéria umenia
Štefánikova 2, 010 01 Žilina
zastúpená: Mgr. Milan Mazúr, riaditeľ
IČO: 36145190
DIČ: 2021459627
Bankové spojenie: SK92 8180 0000 0070 0048 1926
SK24 8180 0000 0070 0048 1889
Banka: Štátna pokladnica
I.
Predmet kúpy

1. Predávajúci je autorom a výlučným vlastníkom umeleckého diela s názvom:
Jej pohľad na neho, 1996
druh: intermédiá, kategória priestorová videoinštalácia
zložená z asledovných komponentov: video, farba, zvuk, 4´ 55´´, 3 drevené poličky 39 x
28 cm, 3 sklenené akváriá 30 x 20 x 30 cm, 4 guľky z moduritu ružovej farby,
sprchovacia hadica, 3 bodové lampy s červenými žiarovkami, veľkoplošná projekcia,
variabilné rozmery dané priestorom inštalácie
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet uvedený v bode 1 tejto zmluvy za
kúpnu cenu 16 000 € (slovom: šestnásť tisíc eur), ktorá bola schválená Komisiou na
tvorbu zbierok v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne dňa 22. 10. 2018, a ktorú kupujúci
poukáže v prospech účtu predávajúceho.
2. Predávajúci prehlasuje, že všetky daňové a odvodové povinnosti voči daňovému úradu,
sociálnej a zdravotnej poisťovni si usporiada sám.
3. Obe zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci si usporiada odvedenie 2% kultúrnym
fondom v zmysle zákona č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch.
1

4. 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.
5. Na tento nákup sa vzťahujú ustanovenia § 588-§ 610 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Dielo, ktoré je predmetom kúpy, sa po zaplatení stane súčasťou zbierkového fondu
Považskej galérie umenia v Žiline, ktorá je povinná dielo spravovať, evidovať,
dokumentovať, ochraňovať a odborne spracovávať.

II.
Spoločné záverečné ustanovenie
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) kupujúceho
(§47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s §5 a ods. 1 a 5 zákona o prístupe
k informáciám. Po riadnom prevzatí predmetu kúpy bude dohodnutá cena poukázaná na
účet predávajúceho.
2. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Autorského zákona.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu,
z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch vyhotoveniach.
V Žiline, dňa 14.3.2019

...............................................
Jana Želibská, akad. mal.
predávajúca

...............................................
Mgr. Milan Mazúr
riaditeľ
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