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Zmluva o partnerstve pri projekte 
 

Uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

Metropolitný inštitút Bratislavy 
 

Sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava 
IČO: 52324940 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ 
(ďalej len „MIB“) 

 
a 

 
Múzeum mesta Bratislavy 

 
Sídlo: Múzeum mesta Bratislavy 
IČO: Radničná 1, 81518 Bratislava 
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Hyross 
(ďalej len „lokálny partner“) 

 
 

Článok 1. 
Účel a predmet zmluvy 

 
1. Účelom zmluvy je používanie „červených stoličiek a stolov“ (ďalej len „mobiliár“) verejnosťou 

na dvore Apponyiho paláca a Hummelovho dvora na Klobučníckej ulici v Bratislave (ďalej len 
„miesto prevádzky“) v rámci realizácie projektu „Sadni si!“ (ďalej len „projekt“). Mobiliár 
poskytla do projektu ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie ako partner projektu 
na základe zmluvy s MIB, ktorá je zverejnená na internetovej stránke MIB. Špecifikácia 
mobiliáru je v prílohe č. 1 zmluvy. 

 
2. Predmetom zmluvy je záväzok lokálneho partnera, že na mieste prevádzky bude prevádzkovať 

mobiliár, ktorý mu poskytol MIB na obdobie platnosti zmluvy na realizáciu projektu podľa 
podmienok tejto zmluvy. 

 
3. Pre vylúčenie pochybností, táto zmluva je bezodplatná a obe zmluvné strany znášajú vlastné 

náklady, ktoré im pri plnení zmluvy vzniknú, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak alebo 
pokiaľ sa zmluvné strany v prípade neupravenom v zmluve nedohodnú inak. 

 
4. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia o príkaznej zmluve 

podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 

Článok 2. 
Podmienky prevádzkovania mobiliáru 

 
1. MIB poskytne lokálnemu partnerovi mobiliár bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy odovzdávacím protokolom, v ktorom bude uvedená podrobná špecifikácia mobiliára 
spolu s ocenením jeho jednotlivých položiek. Odovzdávací protokol podpíšu obe zmluvné 
strany. Lokálny partner prepraví mobiliár do miesta prevádzky na vlastné náklady. 

 
2. Lokálny partner sa zaväzuje, že poskytnutý mobiliár bude používať riadne a v súlade s účelom 

projektu a bude ho primeraným spôsobom chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo 
zničením. 
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3. Lokálny partner zabezpečí každodennú starostlivosť a dohľad nad mobiliárom, vrátane jeho 
ranného vykladania do verejného priestoru a večerného uschovávania, ako aj jeho bezpečné 
uskladňovania vo vhodnom priestore; 

 
4. Lokálny partner zabezpečí upratovanie a dezinfekciu, pravidelnú údržbu čistoty a dezinfekcie 

povrchov pre zabezpečenie hygienických podmienok sedenia vo frekvencii podľa usmernenia 
nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré bude lokálnemu partnerovi 
notifikovať MIB. V prípade epidemiologickej situácie, ktorá by si vyžadovala odstránenie 
sedenia z verejného priestoru, si MIB vyhradí právo prevziať poskytnutý mobiliár od lokálneho 
partnera pred dohodnutým termínom jeho vrátenia; 

 
5. Lokálny partner zabezpečí, že poskytnutý mobiliár bude voľne prístupný pre verejnosť, jeho 

používanie nebude podmienené kúpou tovarov či služieb a bude umiestnený bezbariérovo 
a bezpečne (inkluzivita); 

 
6. Lokálny partner sa zaväzuje, že v prípade potreby bude usmerňovať a informovať fyzické osoby 

používajúce mobiliár o zákaze konzumácie alkoholu v jeho priestore. 
 

7. Za prípadné poškodenie poskytnutého mobiliáru alebo jeho časti nad mieru primeraného 
opotrebenia, jeho stratu, odcudzenie alebo zničenie zodpovedá lokálny partner, ak tieto udalosti 
nastanú v dôsledku porušenia podmienok prevádzkovania lokálnym partnerom podľa čl. 2.2. 
a 2.3. zmluvy zo strany lokálneho partnera. V takomto prípade je lokálny partner povinný 
peňažne nahradiť zníženú hodnotu mobiliára. 

 
8. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  poskytnúť  si  vzájomne  všetku  potrebnú  súčinnosť  súvisiacu 

s plnením zmluvy. 
 

9. Lokálny partner sa zaväzuje, že počas plnenia zmluvy bude informovať MIB o všetkých 
dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa mobiliáru. 

 
10. Lokálny partner vráti mobiliár bez zbytočného odkladu po ukončení zmluvy na vlastné náklady 

naspäť na miesto, odkiaľ ho prevzal. Vrátenie mobiliára si zmluvné strany vzájomne potvrdia 
podpisom odovzdávacieho protokolu, v ktorom lokálny partner špecifikuje vracaný mobiliár. 

 
 

Článok 3. 
Spoločné ustanovenia a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do konca roka 2021. 

 
2. MIB môže od zmluvy odstúpiť, ak lokálny partner napriek písomnému upozornenie porušuje 

podmienky prevádzky mobiliára podľa čl. 2 zmluvy. Obe zmluvné strany majú právo 
vypovedať zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou. 

 
3. Zmluvné strany na účely plnenia zmluvy komunikujú osobne, e-mailom alebo telefonicky, 

pokiaľ nie je v zmluve stanovená iná forma. Kontaktnou osobou za MIB je Sandra Štasselová, 
sandra.stasselova@mib.sk. Kontaktnou osobou za lokálneho partnera je PhDr. Peter Hyross, 
peter.hyross@bratislava.sk 

 
4. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. zákon o 
slobode informácií v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zabezpečuje MIB. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, každá zmluvná strana dostane 

jedno vyhotovenie. 
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3  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, porozumeli jej a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle. 

 
 
 

V Bratislave, dňa 22.6. 2020 
 

MIB: 
 

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

Lokálny partner: 
 
 

................................................. 
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Príloha č. 1 
 
 

Špecifikácia mobiliáru 
 

Stoličky a stoly značky Fermob, typ Bistro 

Počet stoličiek: 15 
Počet stolov priemer 60 cm: 0 
Počet stolov priemer 96 cm: 5 
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Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 81518 Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „MMB“) 

 
 

Metropolitný inštitút Bratislavy 
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava 
(ďalej len „MIB“) 

 
 
 

Odovzdávací protokol 
 

Podľa čl. 2.1. Zmluvy o partnerstve pri projekte medzi MMB a MIB Vám týmto odovzdávam mobiliár 
tak, ako je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 22.6.2020 
 
MIB 

................................................. 
 
 
Lokálny partner 
 

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

 


	Zmluva o partnerstve pri projekte
	Metropolitný inštitút Bratislavy

	Múzeum mesta Bratislavy
	Článok 1.
	Článok 2.
	Článok 3.
	MIB:
	Lokálny partner:
	Príloha č. 1

	Metropolitný inštitút Bratislavy
	Odovzdávací protokol

