
 

Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí 
19. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí 

ENVIROFILM 2013 
 
 

                                                         Zmluvné strany 
 

 
Organizátor:    Slovenská agentúra životného prostredia  
   Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
   IČO: 00626031 
   zastúpená: Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ 
   (ďalej len organizátor) 
 
a 
 
 
Spoluorganizátor :  Akadémia umení v Banskej Bystrici 
   Fakulta dramatických umení  
   Horná 95,974 01 Banská Bystrica  
   IČO: 31094970 
   zastúpená: doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD., dekan fakulty  
   (ďalej len spoluorganizátor) 
  
 
 

uzatvárajú zmluvu o vzájomnej spolupráci za nasledovných podmienok: 
 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je dohoda vzájomnej spolupráce pri realizácii medzinárodného festivalu filmov 
ENVIROFILM 2013 v dňoch 3. -7. 06. 2013.  
 
 

II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Organizátor : 
a) zabezpečí vybrané audiovizuálne diela na premietanie, 
b) organizačne zabezpečí realizáciu festivalu, vrátane pedagogického dozoru pre školy, 
c) zabezpečí propagáciu podujatia v regióne, 
d) bude dbať o ochranu majetku spoluorganizátora a za spôsobené škody nesie zodpovednosť 
 v zmysle platných právnych predpisov.  
 
Spoluorganizátor: 
a) poskytne priestor (kinoprojekčná sála) na premietanie audiovizuálnych diel,  
b) poskytne premietaciu techniku a jej obsluhu, 
c) poskytne priestor na  propagáciu podujatia vo svojich priestoroch. 
 
 
 
 
 
 



 

III. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 3.6.2013 do 7.6.2013, v dňoch konania medzinárodného 

festivalu filmov o životnom prostredí  Envirofilm. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré 

môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 
3. Zmeny a aktualizácie tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme a na základe dohody 

zmluvných strán. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou, sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden.  
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak toho ju 

podpísali. 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 24. 05. 2013  
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                                          ............................................. 
    Ing. Martin Vavřinek                                                                             doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. 
 generálny riaditeľ SAŽP                                                                                          dekan fakulty 
  


