
ZMLUVA
ktorú uzatvorili v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - 

Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN): 
Štatutárny zástupca: 
(ďalej len „VŠMU“)

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
00397431
2020845200

doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka 

a

Meno a priezvisko: Mgr.art Jozef Lupták, ArtD
Adresa:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „hodnotiteľ“)

(VŠMU a hodnotiteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

takto:

1) Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie posudkov na žiadosti o príspevok z Interného grantového 
programu VŠMU (IGP VŠMU):

a) Názov prvého projektu: Sonáty pre flautu a klavír v 20. storočí - nahrávka CD

b) Názov druhého projektu: Cello Solo

c) Názov tretieho projektu: Dirigentský maratón

2) Hodnotiteľ vypracuje posudok písomnou formou v štruktúre danej hodnotiacim formulárom IGP 
VŠMU, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Hodnotiteľ sa zaväzuje odovzdať posudky v elektronickej 
forme - e-maiiom na adresu , najneskôr do 10. 01. 2021.iqp@vsmu.sk

3) Zmluvné strany sa dohodli, že VŠMU vyplatí hodnotiteľovi za vypracovanie posudku podľa tejto 
zmluvy odmenu vo výške 30,00 eur (slovom: tridsať eur) za každý posudok, teda spolu 90,00 eur 
(slovom: jednostodvadsať eur) a to po odovzdaní posudkov v najbližšom výplatnom termíne VŠMU 
bezhotovostným platobným stykom (prevodom na účet prekladateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy).

4) Hodnotiteľ sa zaväzuje uviesť vyplatenú odmenu podľa tejto zmluvy vo svojom daňovom priznaní.

5) Zmluva nadobúda platnosť po jej podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR (§ 47a 
ods. OZ).

6) Táto zmluva sa vyhotovuje víroch rovnopisoch, z ktorých dostane dva dostane VŠMU a jeden 
dostane hodnotiteľ.

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpísali:

V Bratislave,

doc. Mária Heinzová, ArtD. 
rektorka VŠMU

Jozef Lupták 
hodnotiteľ

mailto:iqp@vsmu.sk

