
KÚPNA  ZMLUVA 
 

PREDÁVAJÚCI: 

Jozef Mužila 

 

 (ďalej len „predávajúci“) 

  

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

Zastúpený: Mgr. Michalom Čajkom, PhD. 
Bankové spojenie:  

Číslo účtu:    

IČO/DIČ: 36145050/2021442071     

Telefón:043/5863212     

 (ďalej len „kupujúci“)  

 

I. 

Predávajúci je výlučným vlastníkom výtvarných diel: 

 

Jozef Mužila, Autorská kniha: Židovský cintorín v Dolnom Kubíne (fragmenty), 1992,  

Rok vzniku: 1992                                                                                                                                                               

Väzba: vonkajší prebal, plátno, kartón,rozmer: 37,2 cm x 39,7 cm x 3 cm 

Vnútorný prebal: výkresový papier, rozmery 35,5x39,5 cm  

Kniha obsahuje a 9 kusov originálnych obojstranných autorských listov: 

1.  Názov: Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                Rok vzniku: 1991                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier, rozmery: 35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 91 

2. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1992                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 92 

3. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1992                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 92 

4. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1991                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 91 

5. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1991                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 91 

 

6. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1991                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 



Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 91 

7. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1992                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 92 

8.  Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1991                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 91 

9. Názov:  Židovský cintorín v Dolnom Kubíne                                                                                                                                                                    

Rok vzniku: 1991                                                                                                                                        

Technika, materiál: frotáž, výkresový papier                                                                                                 

Rozmery:  35,2 cm x 38,3 cm                                                                                                                                       

Signovanie:  na liste b. vpravo dolu ceruzou:  Mužila 91                                                                         

 

II. 

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

3000 €, slovom Tritisíc Eur.   

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. 

 

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

 

V. 

 

Na tento nákup sa vzťahujú ustanovenia § 588 – 610 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov. Po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy a riadnom prevzatí predmetu bude dohodnutá 

cena poukázaná na účet číslo: 
     
 

  20.10.2021 

Dátum: ................................................ 

 

 

 

podpísané v. r.       podpísané v. r. 

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

podpis predávajúceho                                        pečiatka kupujúcej organizácie a podpis 

                                       oprávneného pracovníka 


