
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry 
č. 907/2019 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami: 

      

 
a 
    
Meno a priezvisko: Mariana Kočišíková  

trvalé bydlisko:   
dátum narodenia:   

bankové spojenie:                

Číslo  účtu:      

(ďalej len „výrobca“)   

1    Predmet zmluvy 

 
1.1 Organizátor je usporiadateľom podujatia Vianoce v ÚĽUVe – predvádzanie tradičných 

remesiel – medovnikárstvo (ďalej len podujatie) realizovaného v Galérii a Predajni 
ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. Podujatie je zamerané na prezentáciu tradičnej 
ľudovej kultúry v minulosti a súčasnosti. Organizátor má záujem obohatiť podujatie 
účasťou výrobcu, ktorý by verejnosti predvádzal remeselnú výrobu s interakciou verejnosti.  
 

1.2 Výrobca má odborné skúsenosti a vedomosti týkajúce sa tradičnej ľudovej kultúry a má 
záujem spolupracovať s organizátorom pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry formou 
ukážok výroby. 

 
1.3 Výrobca sa zaväzuje v dohodnutom čase uskutočniť predvádzanie a  organizátor sa 

zaväzuje za túto prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry zaplatiť výrobcovi dohodnutú 
odmenu. 

 
 

Názov: Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
sídlo: 
zastúpený: 

Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava 
Mgr. Vladimír Kovár, 
poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV 

IČO: 
DIČ: 

00 164 429 
2020798736 

IČ DPH: SK2020798736-zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 
 

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
číslo účtu: 
právna forma: 

SK97 8180 0000 0070 0024 2343 
štátna príspevková organizácia pôsobiaca na základe zákona 
SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých 
remeslách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „organizátor“)  



2     Podmienky spolupráce 
 
2.1  Výrobca uskutoční predvádzanie v priestoroch Galérie ÚĽUV v Bratislave dňa 10.12. 2019 

v rozsahu štyri hodiny (od 9.30 do 11.30 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.).  
 
2.2  Výrobca vyhlasuje, že predvádzanie realizuje podľa svojich najlepších schopností 

a znalostí. 
 
2.3  Na účely prezentácie tradičnej výroby môže výrobca prezentovať vlastné hotové výrobky 

prípadne výrobky v jednotlivých štádiách výroby.  
 
2.4 Výrobca počas predvádzania poskytne v prípade záujmu verejnosti výklad k ďalším 

otázkam. 
 
2.5 Organizátor sa zaväzuje vytvoriť výrobcovi podmienky na plnenie jeho záväzkov podľa 

tejto zmluvy. 
 
 
3     Odmena 
 
3.1 Organizátor sa zaväzuje zaplatiť výrobcovi za predvádzanie v rozsahu podľa čl. 2 bodu 2.1 

tejto zmluvy odmenu vo výške 80,- eur (slovom: osemdesiat eur) brutto. 
 
3.2  Odmenu uhradí organizátor na účet výrobcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 21 dní odo 

dňa ukončenia predvádzania tradičnej výroby.  
 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v odmene je zahrnutá aj náhrada všetkých potrebných 

a užitočných nákladov vynaložených výrobcom na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 
 

4    Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Vo veciach osobitne touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Občianskeho 

zákonníka. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 
4.2 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami. 
 
4.3 Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy, pokiaľ 

nejde o skutočnosť, s ktorou zákon spája tieto účinky. 
 
4.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli a tieto sú prejavom ich skutočnej 
vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo na znak súhlasu potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

 
4.5 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane výrobca a dve 

vyhotovenia organizátor. 
 
4.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
 
 



V Bratislave ..............................  
 
 

       _____________________________ 
       Mgr. Vladimír Kovár  
       poverený zastupovaním štatutárneho 
       orgánu ÚĽUV 

 

______________________________ 
      Mariana Kočišíková 

 


	V Bratislave ..............................

