KÚPNA ZMLUVA č. 4/2022
uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Predávajúci:

Mgr. art. Marek Jarotta

a
Kupujúci:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Galéria umelcov Spiša
Mgr. Luciou Benickou, riaditeľka
31297676
2021468636
Štátna pokladnica
SK30 8180 0000 0070 0059 1682
SK49 8180 0000 0070 0046 1845
Čl. I.

Predmetom kúpnej zmluvy je dielo/a, ktoré bolo/i na zasadnutí Komisie na tvorbu zbierok
Galérie umelcov Spiša, dňa 10. 3. 2022, odporučené zakúpiť:
1. Marek Jarotta: Sám na stanici 1, 2020, plátno, olej, 40 x 30 cm, 300 €
2. Marek Jarotta: Stationscape, 2018, plátno, olej, 160 x 180 cm, 1700 €
3. Marek Jarotta: Stationscape 3, 2018, plátno, olej, 70 x 100 cm, 650 €
Čl. II.
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet/y (originál/y umeleckého/kých diela/l) uvedené
v bode I. tejto zmluvy za cenu 2 650 €, slovom dvetisícšesťstopäťdesiat Eur. Týmto
predávajúci postupuje kupujúcemu výkon majetkových práv v rozsahu § 19 zákona č. 185/2015
Z.z. autorský zákon.
Čl. III.
Predávajúci prehlasuje, že predávaný predmet /y je/sú 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.

Čl. IV.
Na tento nákup sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon.
Po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy a riadnom prevzatí predmetu / predmetov bude
dohodnutá cena poukázaná na číslo účtu:
Čl. V.
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných
údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných
miestach prevádzkovateľa.
Čl. VI.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane
všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená na webovej stránke Galérie umelcov Spiša.
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre GUS a jeden rovnopis pre
predávajúceho. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu na znak súhlasu s jej obsahom.
V Spišskej Novej Vsi,

...................................................
podpis predávajúceho

.............................................
podpis kupujúceho
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