
Kúpna zmluva  č. 2/2018 

 

uzatvorená v zmysle § 409 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

Kupujúci:     Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra 

           Zastúpená: Mgr. Renátou Niczovou, riaditeľkou  

           IČO: 36 102 580  

           Bankové spojenie Štátna pokladnica 

                       Č. účtu: SK28 8180 0000 0070 0031 1097 

          (kupujúci nie je platcom DPH) 

                       (ďalej len “kupujúci”) 

 

 

Predávajúci:   Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD. 

   

   

nasledovne 

          

            Čl. 1  

 

Predávajúci je autorom diela a nositeľom subjektívnych autorských práv k prevádzanému dielu, ktoré 

je výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti. 

 

 

Čl. 2 

 

Predmetom kúpy je dielo:  

               

Zvonkohra, 2010, inštalácia, kombinovaný materiál, kombinovaná technika, rozmery variabilné, cena 

diela 3500,- Eur. 

 



Čl. 3 

 

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje dielo, ktoré je bližšie označené v Čl.2 tejto Kúpnej zmluvy. 

      

Čl. 4 

 

Dohodnutá celková cena je 3500,- €, slovom (tritisícpäťsto eur). Cena bola stanovená autorom a 

schválená Komisiou na tvorbu zbierok Nitrianskej galérie dňa 31.5.2018. Finančná čiastka 

zodpovedajúca cene diela bude zo strany kupujúceho vyplatená predávajúcemu bezhotovostným 

bankovým prevodom z účtu kupujúceho na bankový účet predávajúceho v lehote do 28.10.2018. 

       

Čl. 5 

 

Predávajúci prehlasuje, že na predávanom diele neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti a v 

prípade, že by sa toto tvrdenie ukázalo nepravdivým je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu 

vzniknutú škodu a zároveň zmluvnú pokutu vo výške 2 – násobku ceny (hodnoty) prevádzaného diela 

uvedeného v Čl. 4 tejto Kúpnej zmluvy. 

   

 Čl. 6 

 

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že ak by svojím konaním porušili práva autora zodpovedá ten, kto 

porušenie práva zavinil, za vzniknutý následok v zmysle § 58 zákona č. 185/2015 Z.z. 

       

Čl. 7 

 

1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto Kúpnu zmluvu si prečítali, že jej obsahu porozumeli, že táto 

Kúpna zmluva sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni ani za 

nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho Kúpnu zmluvu vlastnoručne podpísali. 

2. Predávajúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov tejto zmluvy udeľuje Nitrianskej galérii súhlas  na spracovanie osobných 

údajov, vrátane údajov, ktoré nemajú charakter osobných údajov ( napr. tel. číslo, e-mailová adresa ) 

uvedených v tejto zmluve. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží kupujúci 

a jedno predávajúci. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. (s odkazom na § 47a ods.1 

Občianskeho zákonníka.). 

 



 

 

 

V  Nitre, dňa 27.9.2018       V Nitre, dňa 27.9.2018 

 

 

 

 v.r. v.r. 

Kupujúci:......................................             Predávajúci:........................................ 

                Nitrianska galéria                             Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD. 

             Mgr. Renáta Niczová  

                      riaditeľka            

  

     

 

 

 

 

 

 


