
KÚPNA  ZMLUVA 
 

PREDÁVAJÚCI:   
Stanislav Bodorík  
(ďalej len „predávajúci“)  

 

KUPUJÚCI:  

Oravská galéria v Dolnom Kubíne    
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 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. Alexy, Janko, Podvečer pri kostole, 40.roky 20.stor.,pastel, papier, 32x43,5 cm, 4000€ 

2. Siváň, Štefan st., Bača, 1950 - 1970, lipové drevo, ovčia kožušina, drevorezba, v- 23 cm,  

                                  š - 7cm, hl - 5,5cm, 40€ 

3. Siváň, Štefan st., Ovca, 1950 - 1970, ovčia kožušina, šitie, strihanie, 5x13x3,5 cm, 10€ 

4. Siváň, Štefan st., Kľačiaci valach, 1950 - 1970, lipové drevo, polychrómia, drevorezba,                    

                                 11x5x4 cm, 40€ 

5. Siváň, Štefan st., Kominár, 1950 - 1970, lipové drevo, rezba, polychrómia, 15,5x6x3 cm, 40€ 

6. Siváň, Štefan st., Striga, 1950 - 1970, lipové drevo, textil, rezba, šitie, 19,5x8,5x5,5 cm, 40€ 

II. 

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmety uvedené v bode I. tejto zmluvy  za celkovú cenu: 

4170 €, slovom:  Štyritisícstosedemdesiat eur. 

III. 

1.) Predávajúci prehlasuje, že predávané predmety sú jeho výlučným vlastníctvom a neviaznu na 

nich žiadne ťarchy a bremená. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá by vznikla v dôsledku 

nepravdivosti tohto tvrdenia. 

2.) Predávajúci dáva kupujúcemu privolenie na verejné použitie diela všetkými spôsobmi 

neznižujúcimi jeho hodnotu na časovo neobmedzené obdobie. 

 

IV. 

1.) Kúpna zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 

kupujúci a jedno vyhotovenie dostane predávajúci. 

2.) Táto zmluva bola zmluvnými  stranami prečítaná, dobre porozumená a na znak toho podpísaná. 

 

V. 

Na tento nákup sa vzťahujú ustanovenia § 588-610 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

Po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy a riadnom prevzatí predmetu bude dohodnutá cena 

poukázaná na účet číslo:  

 

 

Dátum: 6.10.2014 

Stanislav Bodorík, v. r.     PhDr. Eva Ľuptáková, v. r. 

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

podpis predávajúceho                                        pečiatka kupujúcej organizácie a podpis 

                                       oprávneného pracovníka                                                                            


