
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle ustanovení §588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

PREDAVAJÚCI: 
Meno a priezvisko: Viera Dubnická 
Adresa:    
Rodné číslo:   
Bankové spojenie:  
 
      a 
 
KUPUJÚCI: 
Názov organizácie: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
V zastúpení:  Mgr. Michal Čajka, PhD. 
Adresa:   Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01  Dolný Kubín  
IČO:    36145050 
DIČ:    2021442071 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Premetom tejto zmluvy je predaj knižných publikácií vo vlastníctve predávajúceho, bližšie špecifikovaných 
v ods. 2 tohto článku zmluvy a ich kúpa do vlastníctva kupujúceho za dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Špecifikácia predmetu predaja a kúpy:  Katarína Čierna: Július Považan    8 ks 
3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet predaja a kúpy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy 

prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy. 
 

III. KÚPNA CENA A SPLATNOSŤ 
  

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na kúpnej cene 16 EUR za predmet predaja a kúpy špecifikovaného  
v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, spolu vo výške 128,00 EUR (slovom jednostodvadsaťosem eur). 

2. Kúpna cena za predmet predaja a kúpy bude kupujúcemu zaplatená bezhotovostným spôsobom na číslo 
účtu predávajúceho, uvedené v záhlaví tejto kúpnej zmluvy, a to do 14 dní od nadobudnutia platnosti tejto 
zmluvy.   
 

IV. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s predmetom zmluvy a že žiadne skryté vady kupujúcemu 
nezatajil. Kupujúci prehlasuje, že pozná predmet zmluvy a berie ho na vedomie. 

 
 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, pred jej podpisom 
sa oboznámili s jej predmetom, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

2. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len písomnou formou potvrdením oboma zmluvnými stranami. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom exemplári patrí každej zo zmluvných strán.   
4. Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. Predávajúci berie na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť 
túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 
deň po jej zverejnení. 

 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 18. 11. 2021  
 
 
 
 
  podpísané v. r.       podpísané v. r. 
Komisionár: ..............................................               Komitent: ............................................... 


