
ZMLUVA O REALIZÁCII PODUJATIA  
 

uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku 

podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení  (ďalej ako „Zmluva“) 

medzi 

 

1.  ZMLUVNÉ STRANY 

 Objednávateľ:         AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI, Fakulta múzických umení  

 Sídlo:                         Kollárova. 22, 974 01 Banská Bystrica 

 IČO:                           31094970 

 DIČ:                            2021283935  

 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:                 7000240268/8180 

 Zastúpená:                doc. Mgr. art. Mgr. Petrom Špilákom, PhD., ArtD.,  

                                      povereným výkonom funkcie dekana Fakulty múzických umení AU  

                                     (ďalej ako „Objednávateľ“) 
 

a 

 

Meno a priezvisko:  Ivančić CIKOJEVIĆ 

                                     Hudobná akadémia, Záhrebská univerzita  

Trvale bytom:             

 Dátum narodenia:                   

Občiansky preukaz:  

SWIFT/BIC:                

Číslo účtu (IBAN):      

                                      odmena vyplatená v hotovosti 

                                     (ďalej ako „Lektor“) 
 

 

2.  PREDMET ZMLUVY 

     Predmetom tejto Zmluvy je jednorázová spolupráca  Objednávateľa a Lektora pri realizácii koncertu a vzdelávacej  

     činnosti – flautového seminára za podmienok  špecifikovaných v čl. 3 tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť  

     Lektorovi dohodnutú odmenu podľa bodu 4 tejto Zmluvy.      

      

3.  TERMÍN PLNENIA 

      Lektor sa zaväzuje, že v rámci spolupráce uvedenej v bode č. 2 tejto Zmluvy bude: 

     3. 1  účinkovať na koncerte 19. októbra 2021, o 18.00 hod, v Národnom dome, Banská Bystrica;  

     3.2  realizovať vzdelávaciu činnosť zameranú na odbornú prax v rámci flautového seminára  formou  klavírneho 

sprievodu v zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o  zmene a  doplnení  niektorých  

zákonov  v znení  neskorších  predpisov  v  termíne 20. októbra 2021, na Fakulte múzických umení AU, Kollárova 

20, č. m. 002, Banská Bystrica, v rozsahu 9 vyučovacích hodín, individuálnou formou pre 9 študentov.   

 

    Objednávateľ sa zaväzuje, že v rámci spolupráce uvedenej v bode č. 2 tejto Zmluvy zabezpečí Lektorovi koncertný  

    priestor podľa ods. 3.1 tejto Zmluvy a špecializované umelecké pracovisko Fakulty múzických umení AU podľa ods.  

    3.2 tejto Zmluvy s požadovaným vybavením.           
         

 

4.  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

      4. 1   Zmluvné strany sa dohodli , že Objednávateľ podľa predmetu zmluvy zaplatí Lektorovi odmenu vo výške 340,-  

               €  (slovom tristoštyridsať eur).  Úhrada bude vykonaná jednorázovo v hotovosti v pokladni Akadémie umení  

                v Banskej Bystrici po uskutočnení vzdelávacej činnosti.    

4. 2  Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov dohodli, že Objednávateľ  

         vykonaná pri vyplatení odmeny podľa tejto Zmluvy zrážku z dane.     

 
 

5.  OSTATNÉ DOJEDNANIA 

      Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení.   

 
 



 

 

 

6.  ZÁVER 

     6.1   Táto Zmluva sa uzatvára v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých je jeden určený pre Objednávateľa  

              a jeden pre Lektora.      

      6.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom  

              nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri  zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  

      6.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že uzavreli túto Zmluvu slobodne, vážne a bezchybne, nie pod nátlakom alebo  

              nápadne nepriaznivými podmienkami, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na dôkaz toho ju  

              podpisujú. 

      
 

 

 

Banská Bystrica .........októbra 2021 

 

 

 

 

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

   doc. Mgr. art. Mgr. Peter  Špilák, PhD., ArtD.                                                        Ivančić  Cikojević 

                        objednávateľ                                                                                                      lektor 

                   


