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Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti 
 

uzatvorená podľa § 262 a nasl. Obch. zákonníka   
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 
   Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 

Zastúpené:    Mgr. Dana Peškovičová, PhD. 
                                                   riaditeľka CVZV Nitra 

          IČO:     421 22007 
          Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, 
          Č. ú.: bežný účet HČ    7000345924/8180 
         

Dodávateľ:            Anna Kopernická – MARKUS  -  lektor 
                                Vyšehradská 15, 851 06 Bratislava 
                                Živnostenský list na Vykonávanie školiacej činnosti 
                                č. OŽP-2003/09247/2/VAV , č. živnost. registra 105-30126 
                                Živnostenský list vydal: OŽP v Bratislave, dňa 03.12.2003 
                                IČO:                                   40 777 278 
                                DIČ:                                   1025320098 
                                Číslo účtu:                         2620836481/1100 
                             

Článok II. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa 

lektorskú činnosť podľa čl. III. tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonanie lektorskej činnosti prevziať a  zaplatiť 

dodávateľovi dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 
 

Článok III. 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je lektorská činnosť dodávateľa na základe 

živnostenského listu č. OŽP-2003/09247/2/VAV , ktorú dodávateľ vykoná 
v rámci vzdelávacieho projektu „Vyššie odborné vzdelávanie včelárov pre 
získanie odbornosti Včelár“, Kód projektu: 160NR0800799, prostredníctvom 
vzdelávacieho kurzu „Včelárske minimum“ na nasledujúcu tému: 
      I. Bezpečnosť pri práci so včelami – v rozsahu dvoch vyučovacích hodín 
teórie. 
      Dodávateľ zrealizuje predmetnú lektorskú činnosť pod hlavičkou Ústavu 
včelárstva v Liptovskom Hrádku v termíne od 17.02.2011 do 20.02.2011 
v súlade s vopred vypracovaným programom organizovania horeuvedenej 
vzdelávacej aktivity.   

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať lektorskú činnosť podľa pokynov a usmernení 
garanta školenia načas, vo vopred dojednanom rozsahu teoretickej 
a praktickej časti a v dojednanej kvalite. 
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Článok IV. 
Vykonanie lektorskej činnosti 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať lektorskú činnosť v zmysle článku III. tejto 

zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa 17.02.2011 v dňoch realizácie 
školenia na základe pokynov garanta projektu s termínom ukončenia do 
20.02.2011. 

2. Pri vykonávaní lektorskej činnosti postupuje dodávateľ v súlade s pokynmi 
objednávateľa a  je nimi viazaný. Výkon lektorskej činnosti v rozpore s  
požiadavkami objednávateľa sa nepovažuje za plnenie podľa tejto zmluvy 
a objednávateľ  nie je povinný ho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu . 

 
Článok V. 

Cena  
 

1. Cena za vykonanie lektorskej činnosti dodávateľom je určená na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške 165,96 Eur za každú jednu 
odprednášanú hodinu, čo znamená, že pri jednom plánovanom školení za 
dve odprednášané hodiny zo strany dodávateľa činí odmena 
objednávateľa v prospech dodávateľa vo výške 331,92 Eur za predmet 
zmluvy. Pri prepočte na Skk činí celková odmena pre dodávateľa sumu vo 
výške 10.000.- Skk.    

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za predmet zmluvy  do 
120 dní po ukončení predmetného školenia zrealizovaného  
objednávateľom, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa , 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť v súvislosti s výkonom 
lektorskej činnosti súvisiace náhrady cestovných nákladov podľa platných 
predpisov o cestovných náhradách na základe predložených dokladov 
o vynaložených finančných prostriedkoch.   

 
Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 
 

1.   Zmluva   nadobúda   účinnosť  dňom   nasledujúcim  po  dni  jej   zverejnenia  
      v súlade so zákonom 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964   
      Zbierky Občiansky zákonník  v znení  neskorších predpisov a  ktorým sa menia  
      a dopĺňajú niektoré zákony. 
2.   Táto  zmluva  je  povinne  zverejňovaná  podľa  §  5a  zákona č. 211/2000 Z.z.  
      o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a o zmene  
      a doplnení niektorých zákonov. 
3.   Dodávateľ  nezodpovedá  objednávateľovi  za  vady, ktoré  boli  spôsobené  
      použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom. 
4.  Dodávateľ   súhlasí, aby  oprávnení  kontrolní  zamestnanci  vykonali kontrolu  
     obchodných dokumentov vo vzťahu ku predmetu tejto zmluvy počas trvania   
     realizácie projektu s PPA a počas 5 - tich rokov po skončení realizácie   
     projektu. 
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Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) poverení zamestnanci PO, Ministerstva financií SR, Ministerstva  
     pôdohospodárstva SR,     
     Najvyššieho kontrolného úradu SR, Správy finančnej kontroly, kontrolné  
     orgány EÚ 
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania  
    finančných prostriedkov     
     zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových  
     pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z.z.  
     o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých  
     zákonov 
c) riadne splnomocnení  zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES, 
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade   
     s príslušnými  predpismi. 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami. 
2. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy, prípadne jej 

dodatkov len písomne a po vzájomnej dohode. 
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú 

stranu. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony,  ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, 
určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili vlastnoručným podpisom. 

5. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou  sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, predovšetkým zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 
v znení neskorších predpisov a zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon, v znení nesk. 
predpisov). 

 
 
V Nitre, dňa 07.02. 2011 
 
 
 
 
 
....................................................                              ................................................. 
Mgr. Dana Peškovičová, PhD.                               Anna Kopernická - MARKUS 
      riaditeľka CVZV Nitra                                                        Dodávateľ 
           Objednávateľ 
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