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Kúpna zmluva č. 3/2020 

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: Prof. akad. soch.  Juraj Bartusz 

Bydlisko:     
Dátum narodenia:    
číslo OP:    
Bankové spojenie: IBAN:  
Banka:     
 

2. Kupujúci: Považská galéria umenia 
                Štefánikova 2, 010 01 Žilina 
                Zastúpená:   Mgr. Milan Mazúr, poverený riadením 
                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: 
 
 „ Chyť ma, chyť ma!  Hľadám v pamäti tvár svojej spolužiačky Sáry Rosenblumovej „  
 
Rok vzniku:  1995 / 2019 
Materiál/technika: videoinštalácia 

televízor, stolček, prehrávač, el. kabeláž, video, 7 min 10 sec, 
farba, zvuk, loop, ČB tlač na papieri 21 x 29,7 cm 59 ks, text autora 
so signatúrou na papieri 21 x 29,7 cm 

Rozmery:  variabilné rozmery, video 7 min 10 sec 
      
     

2. Predávajúci predáva  a  kupujúci kupuje predmet uvedený  v  bode  1  tejto  zmluvy  za  
kúpnu cenu   6 000,00 €  (slovom: šesťtisíc eur),  ktorá bola schválená  Komisiou na 
tvorbu zbierok  v Turčianskej galérii v Martine dňa 25. 11. 2019. 
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3. Predávajúci prehlasuje, že všetky daňové a odvodové povinnosti voči daňovému úradu, 

sociálnej a zdravotnej poisťovni a príspevku vo výške 2% v prospech ochrannej 
organizácie autorskej v Bratislave si  usporiada sám. 

 
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. 
 
 
  Dátum:  
  
 
 
        .......................................................         .................................................... 
                                                                
           Prof. akad. soch.  Juraj Bartusz        Mgr. Milan Mazúr  

predávajúci                                                          poverený riadením Považskej  galérie                                                                                                   
                                                                                             umenia v Žiline 
                                                                                                  kupujúci 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
Dotknutá osoba, spoločnosť, predávajúci:  Prof. akad. soch.  Juraj Bartusz 

Sídlo, adresa:      Jarná 15, 040 01 Košice   
Dátum narodenia, IČO:     23. 10. 1933 

Číslo OP, DIČ:      ET328640   

Bankové spojenie, IBAN:    SK2109000000000081944352 

Banka:       Slovenská sporiteľňa 

 
 
Dotknutá osoba v zmysle platného zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a   o zmene 
a doplnení niektorých zákonov svojím podpisom udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie 
osobných údajov na účel vypracovania kúpnej zmluvy na obdobie desať rokov. 
 
Rozsah poskytnutých osobných údajov: 

 meno, priezvisko, adresa, dátum narodenie, číslo OP, bankové spojenie, banka 

 
Dotknutá osoba berie na vedomie, že údaje budú uložené v účtovnej evidencii a na webovom sídle 
prevádzkovateľa a budú poskytnuté, predložené príslušným orgánom, ktoré sa ich týkajú, t.j. Daňový 
úrad, Ochranná organizácia autorská pri Fonde na podporu umenia. 
 
Dotknutá osoba bola v zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. poučená, že môže 
kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Ďalej bola dotknutá 
osoba informovaná, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá 
osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelila. 
 
Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky svoje údaje uviedla pravdivo. 
 
 
 
Prevádzkovateľ, kupujúci:    Považská galéria umenia v Žiline 
Zastúpená:      Mgr. Milan Mazúr, poverený riadením 
Sídlo:       Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina 
IČO:       36145190 
DIČ:       2021459627 

 
 
 
 
 
 
       ------------------------------------------ 

           podpis  dotknutej  osoby 

        Prof. akad. soch.  Juraj Bartusz 
 
Dátum:  

 


