
 

Zmluva o spolupráci č. ZoS 1/2021 (FPU 21-334-03147) 

 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov  
 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

Ars Musica, občianske združenie 
So sídlom:  Klenová 9, 831 01 Bratislava 

Zastúpená:  doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., predsedníčka 

Bankové spojenie: Fio banka, pobočka zahraničnej banky 

IČO:   42361729 

IČ DPH:  - 

Číslo účtu: SK13 8330 0000 0027 0062 0218 

 

a 

 

 Konzervatórium 
So sídlom: Tolstého 11, 811 06 Bratislava 

Zastúpené:  Mgr. Dana Hajóssy, PhD, riaditeľka 

IČO:  00605808 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK67 8180 0000 0070 0047 2579    

 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je špecifikácia podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri 

realizácii hudobno-vzdelávacieho workshopu BaroCo – Stará hudba stále mladá (ďalej len 

„podujatie“).  

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že podujatie sa uskutoční dňa 7.9.2021 v koncertnej sále 

Konzervatória so začiatkom o 13.00 hodine.  

2. Ars Musica zabezpečí na svoje náklady odborný obsah a lektorov podujatia ako aj 

jeho propagáciu na sociálnych sieťach a internete. 

3. Konzervatórium poskytne pre účely realizácie podujatia koncertnú sálu v budove 

Konzervatória vrátane jej príslušenstva. Za užívanie koncertnej sály a jej príslušenstva počas 

realizácie podujatia zaplatí Ars Musica Konzervatóriu 150,- Eur, a to na základe faktúry, 

predloženej po uskutočnení podujatia.  

4. Vedenie Konzervatória bude propagovať podujatie na sociálnych sieťach a webovom 

sídle školy, informovať o podujatí svojich pedagógov a študentov, študentom umožní na ňom 

účasť. Po uskutočnení podujatia uverejní na svojom webovom sídle správu o tomto podujatí.   



5. V čase konania podujatia Ars Musica preberá zodpovednosť za poskytnuté priestory 

a ich príslušenstvo a v prípade ich poškodenia vlastnou činnosťou sa zaväzuje vzniknuté škody 

odstrániť na svoje náklady.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú úzko spolupracovať pri zabezpečení úspešnej realizácie 

podujatia.  

 

IV.  

Doba trvania zmluvy  

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 7.9.2021. 

 

V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia             

                                                                     

1. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie.  

3. Účastníci vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za 

nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe 

vzájomnej dohody účastníkov. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

 

V Bratislave, dňa 22.8.2021     V Bratislave, dňa 22.8.2021  

 

 

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

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.    Mgr. Dana Hajóssy, PhD. 

 


