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Zmluva o spolupráci 
č. AF3 –124/2020 

uzatvorená podľa ust. §269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 v platnom znení 
 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

  
Múzeum mesta Bratislavy 
Sídlo:     Radničná 1, 815 18  Bratislava  
Zastúpené:    PhDr. Petrom Hyrossom, riaditeľom 
Bank. spojenie:      
Č. účtu:                  
IBAN:               
IČO:             00179 744 
DIČ:      SK 2020801761 
(ďalej len MMB) 
a 
Občianske združenie HáPS 
Sídlo:     Hutnícka 6, 841 10 Bratislava  
Zastúpené:    Lucia Fabiánová Strassnerová, štatutárny zástupca 
Bank. spojenie:       
IBAN:                     
IČO:     42268354      
( OZ HáPS) 
 

Preambula 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a  

zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto 
údajov vzniknúť. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 
uzavrieť   zmluvu v nasledovnom znení.  

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach spolupráce na realizácii 

výstavy Hommage á Peter  Strassner X. v priestore areálu NKP hradu Devín. 
 

Článok II. 
Doba plnenia 

2.1.     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 22.09.2020do 31.10.2020 
2.2.   Plnenie obsahu  zmluvy v rozsahu lehoty podľa Čl. II., bod 2.1. bude realizovaná 
            nasledovne: 
-         prípravné práce – dovoz a inštalácia diel dňa 22. 09. 2020  
-  vernisáž k výstave sa uskutoční dňa  25. 09. 2019 o 18:00 hod. 
-   trvanie vlastnej výstavy od 22. 09. 2020 do 31. 10. 2020 
- demontáž a odvoz výstavy prebehne do 13.11.2020 po dohode s oddelením NKP hrad Devín 
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Článok III. 
Záväzky a práva zmluvných strán 

3.1. Záväzky a práva OZ HáPS: 
- zabezpečiť realizáciu výstavy ako je uvedené v bodoch 2.1. a 2.2. 
- inštalovať výstavu do  priestorov vybratých po konzultácii s príslušným zamestnancom MMB, 

s vedomím, že je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať, príp. upravovať pamiatky, 
zariadenia alebo terén 

- označiť vystavené objekty tabuľkou s názvom diela,  ako aj s označeným zákazom lezenia na 
objekt (v slovenskom a  anglickom jazyku) 

- zabezpečiť pravidelnú kontrolu a odstraňovanie prípadných nedostatkov súvisiacich 
s vystavenými exponátmi aj na základe výzvy zamestnancov MMB  

- dodržiavať všeobecné bezpečnostné a prevádzkové normy MMB uplatňované na hrade Devín a 
riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov MMB  

- OZ HáPS sa zaväzuje, že pri plnení predmetu nájmu nebude žiadnym spôsobom zasahovať do 
stavebných čatsí objektu ani iným spôsobom narúšať terén areálu NKP hrad Devín  

- riadne zaobchádzať s majetkom MMB a uhradiť škody spôsobené na jeho majetku  
- prebrať zodpovednosť za organizáciu a bezpečnosť pri inštalácii a demontáži výstavy  
- výstavu inštalovať s ohľadom na bezpečnosť návštevníkov areálu   
- berie na vedomie, že NKP – Hrad Devín je osobitne chránenou národnou kultúrnou pamiatkou 

a vyhlásenou národnou pamiatkou. V tejto súvislosti vyhlasuje, že bol poučený o okolnostiach 
pamiatkovej a prírodnej ochrany objektu, a preto si je vedomý zodpovednosti za spôsobené škody 
so záväzkom náhrady v plnej výške a to do 5 dní od doručenej výzvy, resp. odstránením na vlastné 
náklady 

- zaväzuje sa pri výkone dohodnutej činnosti podľa čl. I tejto zmluvy v čase realizácie, ako aj v čase 
súvisiacom s potrebnými prípravami na realizáciu a uvedením priestorov do pôvodného stavu po 
ukončení predmetu činnosti k osobnej zodpovednosti za všetkých organizátorov, pohybujúcich sa 
v areáli  hradu Devín vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcich z: 

• dodržiavania platných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a s tým súvisiaceho prípadného dodržiavania zásad bezpečného správania sa 
v priestoroch areálu Hradu Devín, pokynov a nariadení zástupcov MMB, s ktorými 
bol riadne oboznámený pred plnením predmetu zmluvy, 

• dodržiavania platných právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany a pokynov 
a nariadení zástupcov MMB, vyplývajúcich z vypracovaných a schválených 
vnútroorganizačných smerníc a predpisov pre zabezpečenie požiarnej ochrany  
v priestoroch areálu Hradu Devín 

• OZ HáPS sa zaväzuje zabezpečiť poučenie a oboznámenie v zmysle vyššie uvedených 
bodov tejto zmluvy svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ako aj ďalšie osoby 
konajúce v jeho mene a to preukázateľne, 

- bezprostredne po ukončení plnenia predmetu podľa čl. I tejto zmluvy, v prípade potreby  
      uviesť priestory NKP Hrad Devín do pôvodného stavu na vlastné náklady 
-    uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €, v prípade konaní a prejavov verbálnych,  
      grafických, zvukových alebo audiovizuálnych prejavov, ktoré podnecujú,  
      rozširujú, propagujú, ospravedlňujú nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre 
      ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod,  
      sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku počas trvania 
      zmluvného vzťahu.  
 
3.2.  Záväzky a práva MMB: 
- poskytnúť areál hradu Devín pre konanie výstavy,  zabezpečiť podmienky a umožniť  jej 

realizáciu  
- umožniť uskutočnenie vernisáže výstavy dňa 25. 09. 2020 o 18:00 hod. na hradnom nádvorí 

a bezplatný vstup jej účastníkov  
- MMB nepreberá zodpovednosť za prípadné straty diel súvisiacich s výstavou 
- zabezpečiť propagáciu výstavy prostredníctvom kontaktov MMB   
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- v prípade potreby umožniť odber elektrickej energie   
 
 

Článok IV. 
Platobné a finančné podmienky 

4.1. MMB a OZ HáPS sa dohodli, že vstupné do areálu NKP hrad Devín sa počas trvania výstavy 
nemení. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1.   Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky aktuálne platné opatrenia Úradu verejného 
         zdravotníctva SR ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava vydané v 
         súvislosti s pandémiou nového korona vírusu pre organizovanie podujatí a návštevu inštitúcií. 
5.2.   Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnou formou, podpísanou 
         oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
5.3.   Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami zákona č. 
         40/1964 Zb.v platnom znení (Občiansky zákonník) a ustanoveniami tejto zmluvy. Na 
         právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve riešené inak, sa vzťahujú príslušné 
        dispozitívne ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov. 
5.4.   Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa vyjadrená v tejto 
         zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných 
         podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 
5.5.   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch s platnosťou originálu s tým, že každá 
         zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 
5.6.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných 
        strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MMB. 
          
 
V Bratislave, dňa 17.9.2020 
 
 
      PhDr. Peter Hyross               Lucia Fabiánová Strassnerová                                        
        riaditeľ MMB                       štatutárny zástupca OZ HáPS 
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