
ZMLUVA č. 01/2022

o odprednášaní odbornej prednášky uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák
Könyvtár Érsekújvár

Sídlo: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch,
Turecká 36, 940 02 Nové Zámky

Zastúpený: Ing. Helena Bohátová, PhD., riaditeľka
IČO: 36102628
DIČ: 2021433106
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK67 8180 0000 0070 0032 8657
(ďalej ako „Knižnica“)

a

Mgr. Milan Miklovics
Sídlo: Nábrežná 4720/20

940 02 Nové Zámky
IČO: 40351670
DIČ: 1048055371
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábreží č. 4

Bratislava, 811 02
Číslo účtu IBAN: SK96 6500 0000 0036 5100 4033

(ďalej ako „výkonný lektor“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČI. I Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok lektora osobne predniesť odbornú prednášku na tému:
Pohybom k zdravšiemu životu, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2022 v trvaní 1 hodiny od
16.30 hod do 17.30. hod v priestoroch Spoločenskej sály Knižnice Antona Bernoláka,
Turecká 36, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „podujatie“) a súčasne záväzok Knižnice zaplatiť
lektorovi odmenu podľa Čl. III tejto zmluvy.

ČI. II Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Lektor má právo:
a) za osobne a riadne prednesenú online odbornú prednášku, dostať odmenu v zmysle Čl. III
tejto zmluvy,
b) na primerané podmienky na odprednášanie odbornej prednášky.
2. Lektor sa zaväzuje:
a) v stanovenom termíne osobne predniesť odbornú prednášku bližšie špecifikovanú v Čl. I
tejto zmluvy,
b) dodržiavať stanovený časový harmonogram realizácie podujatia, ktorý s ním bude
odkonzultovaný osobou zodpovednou vo veci realizácie zmluvy
c) v prípade, ak nemôže z akýchkoľvek dôvodov predniesť odbornú prednášku osobne, ihneď
túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo e- mailom kontaktnej osobe. V takom prípade nemá
lektor nárok na odmenu.
3. Knižnica má právo :



a) nezaplatiť dohodnutú odmenu podľa Čl. III tejto zmluvy, ak lektor osobne neprednesie
odbornú prednášku.
4. Knižnica za zaväzuje: a) zabezpečiť lektorovi primerané podmienky na uskutočnenie
odbornej prednášky,
b) zabezpečiť organizáciu a propagáciu podujatia a odbornej prednášky lektora na vlastné

náklady,
c) zaplatiť lektorovi odmenu podľa Čl. III tejto zmluvy, za osobne a riadne prednesenú odbornú

prednášku.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

Čl. III Odmena

1. Celková dohodnutá odmena pre lektora za prednesenie odbornej prednášky predstavuje
30,00 EUR (slovom: tridsať eur). Táto odmena zahŕňa všetky náklady, ktoré lektorovi vzniknú pri
plnení predmetu zmluvy. Daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z tejto odmeny znáša
výlučne lektor a Knižnica za ne nepreberá žiadne záväzky ani zodpovednosť.
2. Odmena je splatná do 30 kalendárnych dní po prednesení odbornej prednášky a bude
vyplatená bezhotovostným prevodom na účet lektora uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. IV Osobitné ustanovenia

1. Lektor vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá zmluvné záväzky, ktoré by mu bránili
v uskutočnení online odbornej prednášky podľa tejto zmluvy.
2. Táto zmluva zaniká:
a) splnením predmetu zmluvy,
b) dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu v 10 - dňovej výpovednej

lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

ČI. V Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné realizovať len formou očíslovaných písomných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej
doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa, alebo v deň
odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená
na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej
uloženia a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
4. Lektor, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Knižnica spracúva osobné údaje na základe
tejto zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.



6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Knižnica dostane tri rovnopisy a
lektor dostane jeden rovnopis.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto
zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva
nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Podpis:__________________________                                 Podpis:________________________

Dátum: 11.11.2022 Dátum: 11.11.2022
Miesto: Nové Zámky                                                                Miesto: Nové Zámky


