
Z M L U V A O VEDENÍ WORKSHOPU  č.112/KPČ/2021 

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

predpisov – Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) zmluvné strany 

 

na strane jednej:  

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  

Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava 1  

IČO: 00157805  

zastúpená: doc. Bohunka Koklesová PhD., rektorka VŠVU  

(ďalej len „objednávateľ“)  

a 

na strane druhej:  

Meno a priezvisko: Lukáš Likavčan  

Adresa trvalého bydliska:  

Dátum narodenia:  

Číslo pasu:  

Názov a adresa banky:  

IBAN:  

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

takto:  

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať nasledovné dielo: viesť workshop 

s názvom „Topologies of the Planetary“ v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave (ďalej len „dielo“).  

2. Vykonanie diela sa uskutočňuje na účely realizácie projektu s názvom „Podoba budúceho 

sveta“, č. projektu 010VŠVU-4/2021 

 

II. Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať osobne v dňoch od 1.12.2021 do 13.12.2021 

v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo odplatne za cenu 1000 € (slovom 

tisíc EUR), ktorú po vykonaní diela v zmysle článku I. bodu 1. tejto zmluvy objednávateľ 

poukáže formou bezhotovostného platobného styku na bankový účet zhotoviteľa uvedený v 

úvode tejto zmluvy.  

 

III. Osobitné ustanovenie týkajúce sa povinného zverejnenia  

zmluvy a nadobudnutia jej účinnosti 

 

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 

5a zák. 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. VŠVU ako 

povinná osoba v zmysle zákona o slobode informácií zašle túto zmluvu po jej podpísaní 

obidvomi zmluvnými stranami na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Zhotoviteľ berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do 

troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo 

(§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka).  

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné robiť len so súhlasom zmluvných 

strán a v písomnej forme.  



2. Všetky ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa riadia 

ustanoveniami OZ.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyplatenú odmenu za dielo si zahrnie do svojho priznania k dani 

z príjmu.  

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane jeden zhotoviteľ a tri 

dostane objednávateľ.  

5. Zmluva nadobúda platnosť po podpise obidvomi zmluvnými stranami.  

 

V Bratislave dňa 25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

      doc. Bohunka Koklesová PhD.     Lukáš Likavčan                                                  

                       rektor VŠVU  


