
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  október 2013 
 

 
  

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 22.10.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 29.10.2013 

 
 
 
 

N á v r h   
zmluvných vz ťahov medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia  – 

CEVIUM, n. o. 
___________________________________________________________ 
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o d p o r ú č a  
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zmluvných vzťahov medzi mestskou 
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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Zmluvu o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Zmluvu o správe zbierkových predmetov. 
 
 
 
 



 
N á v r h   
zmluvných vz ťahov medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Centrom 
vizuálneho umenia  – CEVIUM, n. o. 
 
Dôvodová správa 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Staré Mesto malo v roku 2013 dva krát  
(23.4., 24.9.) vo svojom programe informačné správy o postupe transformácie 
Galérie Cypriána Majerníka (ďalej v texte len GCM)  na nového zriaďovateľa resp. 
zakladateľa  galérie. Kópie oboch informačných správ a uznesení sú v prílohe. 
(poznámka: verejná správa galérie zriaďuje, sukromné organizácie galérie zakladajú) 
 
Dňa 2.8.2013 vznikla nezisková organizácia Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, 
n.o.  IČO : 45 741 379 so sídlom Bratislava, Vajnorská 52, 831 04. Výpisy z registra 
neziskových organizácií a rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava o zápise do 
registra neziskových organizácií boli priložené už v materiáli z 24.9. Týmto oficiálne 
vznikla organizácia s ktorou bolo možné rokovať o uzavretí príslušných zmlúv s MČ 
Bratislava-Staré Mesto. 
 
Dňa 20.9.2013 bol doručený MČ Bratislava-Staré Mesto z  Ministerstva kultúry SR 
súhlas s prevodom zriaďovateľskej pôsobosti Galérie Cypriána Majerníka z jej 
súčasného zriaďovateľa, ktorým je MČ Bratislava-Staré Mesto na nového 
zriaďovateľa, ktorým je Centrum vizuálneho umenia – Cevium, n.o. Kópia súhlasu je 
priložená v prílohe materiálu. 
 
Uznesením č. 136 / 2013 zo dňa 24.9.2013,  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, v časti  B. uznesenia nesúhlasilo s vtedy navrhnutými 
princípmi usporiadania zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou a Centrom 
vizuálneho umenia – Cevium, n.o. a v časti C žiadalo starostku mestskej časti 
predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva (nový) návrh zmluvných 
vzťahov medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – Cevium, n.o.  
 
Na základe týchto požiadaviek sa uskutočnilo rokovanie medzi vedením MČ 
Bratislava-Staré Mesto a štatutárom Centra vizuálneho umneia – Cevium, n.o., 
z ktorého vzišli nové podmienky usporiadania vzájomných vzťahov . Tieto sú 
zapracované v priloženom návrhu  Zmluvy o prevode zria ďovate ľskej funkcie a o 
úprave podmienok spolupráce  a v návrhu Zmluvy o správe zbierkových 
predmetov.  
 
Navrhované princípy usporiadania vzťahov : 
 
- vlastná GCM by zostala v doterajších priestoroch, v ktorých sa nachádza aj v 
súčasnosti na 2. poschodí Zichyho paláca, k nej 1 kancelária  a 1 miestnosť pre 
depozitár.  MČ nebude požadovať nájomné  
-  náklady na energie a služby uhradí  MČ Bratislava-Staré Mesto. Je potrebné aby 
v zmluve o spolupráci bolo zrejmé, že aj náklady na energie a služby 
a nepožadované nájomné za GCM je príspevok MČ pre Cevium, n.o.  
(poznámka:  GCM zaberá asi 10% z plôch Zichyho paláca) 



- licenciu za ochrannú známku zapožičanú od Slovenskej výtvarnej únie bude 
každoročne po dobu trvania zmluvy platiť  CEVIUM, n.o. 
- výška dotácie na základe Zmluvy o prevode zria ďovate ľskej funkcie a o úprave 
podmienok spolupráce  bude porovnateľná ako pri obdobných podporených 
subjektoch ( divadlo GUnaGU a Ticho a spol. ), každoročne však podľa možností 
rozpočtu MČ 
- v zmluve o správe zbierkových predmetov bude dotácia,  podľa možností rozpočtu,  
na odbornú a hmotnú správu zbierky  ( napr. na reštaurovanie,  udržiavanie, 
zhodnocovania a propagáciu zbierky, zabezpečenie depozitáru a pod.) 
– GCM má povinnosť uskutočniť raz ročne výstavu z existujúceho zbierkového fondu 
a z nových akvizícií  zbierky (poznámka :  ak také budú ) 
- je potrebné k zmluve o správe zbierkových premetov priložiť ohodnotenie už 
existujúceho zbierkového fondu nezávislým znalcom  
 
Obidve navrhované zmluvy sú predložené miestnemu zastupiteľstvu. Zmluva o 
prevode zria ďovate ľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce  na 
schválenia a Zmluvy o správe zbierkových predmetov na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kópia informácie č.2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka , 
ktorá bol prerokovaná miestnym zastupiteľstvom dňa 24.9.2013 a ku ktorej bolo prijaté  
 
Uznesenie   č. 136 / 2013   
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto : 
A.  berie na vedomie informáciu č.2 o postupe krokovm transformácie Galérie Cypriána 
Majerníka 
B.  Nesúhlasí  s navrhnutými princípmi usporiadania zmluvných vzťahov medzi mestskou 
časťou a Centrom vizuálneho umenia – Cevium, n.o. 
C.žiada starostku mestskej časti predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 
návrh zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – Cevium, 
n.o. 
 
Pôvodná informácia  č.2 : 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Staré mesto dňa 23.4.2013 prerokovalo prvú 
Informáciu o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka a uznesením č. 
73/2013 zobralo túto správu na vedomie. Táto prvá informácia je pre pripomenutie si obsahu 
pripojená v prílohe. Vzhľadom na to, že sa termín transformácie blíži, predkladáme druhú – 
priebežnú informačnú správu. 
 
Dňa 2.8.2013 bola založená nezisková organizácia Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM   
IČO : 45 741 379 so sídlom Bratislava, Vajnorská 52, 831 04. Výpis z registra neziskových 
organizácií a rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava o zápise do registra neziskových 
organizácií su pripojené v prílohe. Týmto oficiálne vznikla organizácia s ktorou môžeme 
rokovať, ktorá po uzavretí príslušných zmlúv s MČ sa stane novým zakladateľom Galérie  
Cypriána Majerníka. 
 
Súbežne boli pripravené návrhy dvoch zmlúv, ktoré budú predložené na septembrové 
rokovanie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva 
 

- zmluva o správe zbierkových predmetov, ktoré zostávajú v majetku MČ, ale ich 
správa bude prevedená na neziskovú organizácia Centrum vizuálneho umenia - 
CEVIUM . Zmluva rieši podmienky spravovania, práva a povinnosti oboch strán, 
kontrolné mechanizmy, nadobúdanie nových zbierkových predmetov. Navruje sa 
uzavrieť na dobu určitú na 5 rokov a 1 mesiac do 31.12.2018 

- zmluva o spolupráci medzi MČ a Centrom vizuálneho umenia CEVIUM. Predmetom  
navrhovanej zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní činností Galérie 
Cypriána Majerníka (ďalej ako „GCM“ ), a to najmä spolupráca pri zabezpečení 
priestorových a finančných podmienok na vykonávanie základných odborných 
činností GCM v zmysle ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách. 
Navruje sa uzavrieť na dobu určitú na 5 rokov a 1 mesiac do 31.12.2018 

    
Personálna informácia : V zmysle zmeny organizačného poriadku došlo k rozviazaniu 
pracovného pomeru s ďalším zamestnancom,  pracovný pomer sa končí  k  30.9.2013.  
 
 
 
 



Ďalším nutným krokom bude, aby MČ v zastúpení starostkou požiadala Ministerstvo kultúry 
SR o súhlas na prevod zriaďovateľskej pôsobnosti ku GCM na zakladateľskú pôsobnosť 
neziskovej organizácie Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM.  Návrh takéhoto listu bol 
odovzdaný vedeniu MČ. Po získaní vyššie uvedeného súhlasu a uzatvorení zmlúv môže GCM 
prejsť na nového zakladateľa mimo zriaďovateľskej tým aj rozpočtovej pôsobnosti MČ od 
1.12.2013 
 
Poznámka spracovateľa : 
Tento materiál bol spracovaný ku dňu zberu materiálu do zastupiteľstva 4.9. V termíne 
zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
v texte použitý budúci čas potrebné zmeniť na minulý čas 
 
 
 
Poznámka : 
 
Pôvodne dňa 24.9. priložené prílohy :  
Výpis z registra neziskových organizácií  a 
Rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava o zápise do registra neziskových organizácií 
už v tejto správe v kópii neprikladáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kópia informácie o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka 
prerokovaná  Zastupiteľstvom MČ dňa 23.4.2013 a ktorá uznesením č. 73/2013 bola 
zobratá na vedomie : 
 
Vedenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto (ďalej MČ Bratislava-Staré Mesto) sa 
v súvislosti s pripravovanými zmenami v Organizačnom poriadku Miestneho úradu MČ 
Bratislava–Staré Mesto, ale najmä v súvislosti so snahou o ekonomizáciu činnosti v oblasti 
kultúry, rozhodlo transformovať Galériu Cypriána Majerníka. Očakáva sa, že v  v dohľadnom 
čase vznikne za týmto účelom nezisková organizácia, ktorá bude založená mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto a stane sa novým zakladateľom 
galérie. Pracovný názov novej neziskovej organizície je OZ Galéria Cypriána Majerníka. 
(ďalej OZ GCM) 
 
Postup krokov transformácie : 
 

1. Zbierka, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti a ktorú galéria spravuje, ostane 
majetkom mestskej časti. Starostlivosť o zbierku (jej správa, dopĺňanie 
a zveľaďovanie) bude zmluvne zverená OZ GCM a bude predmetom zmluvy 
o spolupráci. 

2. Mestská časť uzavrie s OZ GCM zmluvu o spolupráci. Ročná finančná podpora 
galérie sa bude pohybovať na úrovni podpory iných združení, vykonávajúcich činnosť 
v priestoroch mestskej časti v závislosti na možnostiach rozpočtu. Okrem toho bude 
MČ Bratislava-Staré Mesto v závislosti na možnostiach rozpočtu vyčlení prostriedky 
na dopĺňanie vlastného zbierkového fondu. Zmluvou sa tiež prevedú práva na užívanie 
značky Galéria Cypriána Majerníka, ktorá nám bola za úhradu zapožičaná Slovenskou 
výtvarnou úniou. 

3. Mestská časť poskytne OZ GCM, na základe zmluvy o spolupráci priestory v Zichyho 
paláci na Ventúrskej ulici 9  so vstupom z Ventúrskej ulice. 

4. K dátumu 31.3.2013 došlo k rozviazaniu pracovného pomeru s vedúcim Centra 
vizuálnho umenia a ukončením zmluvy o pracovnej činnosti s pracovníčkou galérie. 
V zmysle pripravovanej zmeny organizačného poriadku dôjde k skončeniu 
pracovného pomeru s ďalším zamestnancom k  30.9.2013.  

5. Vzhľadom na zákonné lehoty sa transformácia uskutoční k 1.12.2013 tak, aby nebolo 
ohrozené tohtoročné čerpanie grantov a ich finančné vyhodnotenie,  ktoré galéria 
získala, aby sa vytvoril časový priestor pre potrebné právne úkony transformácie 
a zároveň, aby bolo OZ GCM  umožnené uchádzať sa o budúcoročné granty.  

 
Týmito krokmi mestská časť zabezpečí plynulé osamostatnenie Galérie Cypriána Majerníka a 
systémovo upraví formu jej podpory tak, ako je to v prípade iných kultúrnych inštitúcií 
a združení pôsobiacich v priestoroch mestskej časti. Zároveň sa v rozpočte vytvorí priestor 
pre podporu iných galérií  na území MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorých existencia je bez nej 
ohrozená.  MČ Bratislava-Staré Mesto týmto zabezpečí adekvátnu správu svojej zbierke, 
v zmysle zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (č.206/2009 
Z.z.), ktorú galéria zostavila v rokoch 2012–2013 z darov od umelcov a kúpou z grantov 
Ministerstva kultúry SR. V kultúrnej štruktúre Bratislavy ostane zachovaná značka, ktorá k jej 
dejinám mesta patrí od roku 1957. 
 
 
 
 



Zmluva o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok 
spolupráce  

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení 

s ustanoveniami zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 
 
 

Zriaďovateľ:  mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
sídlo:    Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
štatutárny orgán: PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 
IČO:   00603147 
DIČ:   2020804170 
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č. účtu:   1526012/0200 
 
(ďalej ako „mestská časť“) 
 
a 
 
Zakladateľ:  Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. 
sídlo:    Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 
IČO:    45741379 
bankové spojenie:  ............................  
č. účtu:   ............................ 
štatutárny orgán: Mgr. Richard Gregor, riaditeľ 
tel. kontakt:   0903660069 
 
(ďalej ako „CEVIUM“) 

 
 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky udelilo dňa 19.9.2013 v súlade s ustanovením § 6 
ods. 1 písm. g) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov súhlas k prevodu zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka 
z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. . 

 
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je zriaďovateľom Galérie 

Cypriána Majerníka zapísanej v Registri múzeí a galérií vedenom Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a vlastníkom zbierkových predmetov zaradených do zbierkového fondu 
Galérie Cypriána Majerníka, Uznesením č. ..../2013 zo dňa ................ v súlade s § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, schválilo prevod zriaďovateľskej funkcie dohodou na 
iného zakladateľa a podmienky spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako 
zriaďovateľom Galérie Cypriána Majerníka a Centrom vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o. ako 
novým zakladateľom Galérie Cypriána Majerníka. 



Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o prevode zriaďovateľskej funkcie ku Galérii 

Cypriána Majerníka a podmienky spolupráce zmluvných strán pri zabezpečovaní činností 
Galérie Cypriána Majerníka  (ďalej ako „GCM“), a to najmä spolupráca pri zabezpečení 
priestorových a finančných podmienok na vykonávanie základných odborných činností GCM 
v zmysle ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako „základné odborné činnosti“). 

 
2. Práva a povinnosti súvisiace so správou zbierkových predmetov, používaním ochrannej známky 

s označením „Galéria Cypriána Majerníka“ a vydávaním časopisu Jazdec, ako aj ďalšie práva 
a povinnosti súvisiace s činnosťou GCM neupravené touto zmluvou budú predmetom úpravy 
osobitných zmlúv. 

 
Článok II  

Prevod zriaďovateľskej funkcie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na prevode zriaďovateľskej funkcie ku GCM z pôvodného 
zriaďovateľa GCM mestskej časti na nového zakladateľa CEVIUM s účinnosťou prevodu od 
1.12.2013. 

 
2. CEVIUM  odo dňa účinnosti prevodu zriaďovateľskej funkcie preberá všetky práva a 

povinnosti mestskej časti ako zriaďovateľa GCM. Zbierkové predmety zaradené do 
zbierkového fondu GCM budú CEVIUM zverené do správy samostatnou zmluvou s vymedzením 
práv a povinností CEVIUM ako správcu zbierkových predmetov. Odmenu za poskytnutie licencie 
na používanie ochrannej známky s označením „Galéria Cypriána Majerníka“ sa ďalej zaväzuje 
platiť CEVIUM, pričom táto skutočnosť bude predmetom dodatku k Licenčnej zmluve 
uzatvorenej medzi Slovenskou výtvarnou úniou a mestskou časťou zo dňa 11.4.2008. 

 
3. CEVIUM sa zaväzuje zachovať územnú pôsobnosť, zameranie a špecializáciu GCM v zmysle 

Zriaďovacej listiny Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave zo dňa 12.8.2011.  
 
4. CEVIUM sa zaväzuje pokračovať v doterajších aktivitách, ďalej ich rozvíjať v duchu 

doterajšieho smerovania GCM a v súčasnosti prebiehajúce projekty sa CEVIUM zaväzuje riadne 
ukončiť v súlade s pôvodným plánom a uzatvorenými zmluvami. 

 
5. Mestská časť sa zaväzuje podporiť CEVIUM pri výkone zakladateľskej funkcie a pri plnení 

povinností zakladateľa GCM, a to poskytovaním finančného príspevku na zabezpečenie 
chodu GCM, základných odborných činností GCM a bezodplatným poskytnutím priestorov 
sídla GCM a úhradou služieb spojených s užívaním týchto priestorov, a to za účelom zachovania 
doterajších galerijných, prezentačných, výstavných a propagačných činností, realizácie výstav, 
vernisáží a ďalších aktivít GCM. 

 
6. Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach spolupráce bližšie špecifikovaných v tejto zmluve za 

podmienok ustanovených v článkoch III až  VIII tejto zmluvy. V oblasti čerpania finančných 
prostriedkov z grantových systémov sú zmluvné strany povinné vzájomne sa informovať, prípadne 
si navrhnúť prihlásenie do konkrétneho grantového systému. V prípade realizácie projektu a 
získania finančných prostriedkov od poskytovateľa grantu zodpovedá CEVIUM za údaje a 
skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie grantu, ako aj za splnenie podmienok potrebných pre 
získanie a realizáciu projektu. Rovnako CEVIUM zodpovedá za riadne plnenie povinností, ktoré 
jej vyplývajú zo zmlúv uzatvorených s poskytovateľom grantu, o. i. za riadne poskytnutie 
finančného vyúčtovania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na granty poskytnuté na činnosť GCM 
v roku 2013.  



 
Článok III 

Práva a povinnosti mestskej časti 
 
1. Právami mestskej časti sú najmä nasledovné práva: 
 

a) byť medializovaným partnerom aktivít súvisiacich s činnosťou GCM,  
b) určiť výšku finančného príspevku, ktorou sa mestská časť bude podieľať na zabezpečení 

finančných podmienok na vykonávanie základných odborných činností GCM podľa ďalších 
podmienok v zmysle tejto zmluvy,  

c) ďalšie práva vyplývajúce z dohody o zabezpečení priestorových podmienok na vykonávanie 
základných odborných činností GCM. 

 
2. Povinnosťami mestskej časti sú najmä nasledovné povinnosti: 
 

a) poukázať finančný príspevok v zmysle ďalších ustanovení tejto zmluvy,  
b) poskytnúť nebytové priestory, v ktorých bude GCM vykonávať svoje činnosti v zmysle 

ďalších dojednaní v tejto zmluve a zaplatiť úhrady za služby spojené s užívaním týchto 
nebytových priestorov. 

 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti CEVIUM 

 
1. Právami CEVIUM sú najmä nasledovné práva: 
 

a) pokračovať v činnostiach GCM a ďalej rozvíjať jej aktivity,  
b) určiť výšku vstupného pri sprístupňovaní zbierkových predmetov GCM,  
c) použiť celý výťažok zo vstupného na zabezpečenie výkonu základných odborných činností 

GCM,  
d) právo na vyplatenie finančného príspevku na vykonávanie základných odborných činností 

GCM od mestskej časti v zmysle ďalších ustanovení tejto zmluvy,  
e) užívať priestory, ktoré poskytne mestská časť na vykonávanie základných odborných činností 

GCM v zmysle ďalších ustanovení tejto zmluvy. 
 
2. Povinnosťami CEVIUM sú najmä nasledovné povinnosti: 
 

a) uvádzať mestskú časť ako svojho partnera na všetkých propagačných materiáloch súvisiacich 
s činnosťou GCM,  

b) na webovom sídle GCM umiestniť odkaz na webovú stránku mestskej časti,  
c) zabezpečovať personálne podmienky a získavať ďalšie finančné príspevky, resp. inak 

zabezpečiť finančné podmienky na výkon základných odborných činností GCM, 
d) použiť finančný príspevok od mestskej časti na vykonávanie základných odborných činností 

GCM v zmysle ďalších ustanovení tejto zmluvy, 
e) umožniť mestskej časti vykonávať kontrolu použitia poskytnutého finančného príspevku, 
f) povinnosti vyplývajúce z ďalších dojednaní o užívaní nebytových priestorov poskytnutých 

mestskou časťou. 
 
 

Článok V 
Poskytnutie finančného príspevku 

 
1. Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť CEVIUM ročný finančný príspevok na zabezpečenie chodu 

GCM, zabezpečenie výkonu základných odborných činností GCM za účelom zachovania 



galerijných, prezentačných, výstavných a propagačných činností, realizácie výstav a ďalších 
aktivít GCM (ďalej „finančný príspevok“) v zmysle ďalších ustanovení tohto článku. 

 
2. Mestská časť poukáže finančný príspevok každoročne v mesiaci január vo výške schválenej 

miestnym zastupiteľstvom podľa možností rozpočtu mestskej časti, pričom určenie výšky 
finančného príspevku v konkrétnom roku podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom. 

 
3. Mestská časť poskytne finančný príspevok bezhotovostným prevodom na účet CEVIUM, vedený 

v ........................a. s. , číslo účtu ............................, a to do 31.januára príslušného roka, na ktorý 
sa finančný príspevok poskytuje.  

 
4. CEVIUM je povinné použiť finančný príspevok na zabezpečenie výkonu základných odborných 

činností GCM, na zabezpečenie chodu GCM, vykonávanie galerijných, prezentačných, 
výstavných a propagačných činností, prípravu a realizáciu výstav a ďalších aktivít GCM. 

 
5. Z finančného príspevku nie je možné poskytnúť finančné prostriedky ako dotáciu alebo pôžičku 

iným právnickým alebo fyzickým osobám, ani financovať podujatia realizované inými 
právnickými alebo fyzickými osobami. CEVIUM nemôže použiť finančný príspevok na úhradu 
záväzkov z predchádzajúcich rokov, úhradu výdavkov vlastnej prevádzky, krytie straty z vlastnej 
činnosti alebo z činnosti tretích osôb. CEVIUM nemôže použiť finančný príspevok na úhradu 
výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k výkonu základných odborných činností GCM.  

 
6. CEVIUM je povinné použiť finančný príspevok do 31.decembra kalendárneho roka, na ktorý sa 

finančný príspevok poskytuje.  
 
7. CEVIUM je povinné čerpať poskytnutý finančný príspevok v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
8. CEVIUM je povinné umožniť mestskej časti vykonanie kontroly použitia finančného príspevku 

v sídle CEVIUM alebo v sídle GCM na základe jeho účtovnej evidencie, a to do 5 rokov po 
ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bol finančný príspevok poskytnutý. 

 
9. CEVIUM je povinné predložiť písomné vyúčtovanie čerpania poskytnutého finančného príspevku 

do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol finančný príspevok 
poskytnutý, a to na príslušnom formulári, ktorý odbrží od mestskej časti, pričom k vyúčtovaniu je 
CEVIUM povinné predložiť aj doklady preukazujúce účel použitia finančného príspevku. 

 
10. CEVIUM je povinné vrátiť mestskej časti všetky nevyčerpané finančné prostriedky 

z poskytnutého finančného príspevku do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol finančný 
príspevok poskytnutý. 

 
11. CEVIUM je povinné vrátiť mestskej časti finančný príspevok v prípade, ak nepoužije finančný 

príspevok  v dohodnutej lehote alebo v súlade s dohodnutým účelom. 
 
12. CEVIUM je povinné zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej sumy poskytnutého 

finančného príspevku za každý deň omeškania, ak mestskej časti vznikne právo na vrátenie 
poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ak CEVIUM nepredloží písomné vyúčtovanie. 

 
 

Článok VI 
Poskytnutie nebytových priestorov 

 
1. Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť CEVIUM nebytový priestor v celkovej výmere 140,9 m2, 

pozostávajúci z výstavného priestoru, z kancelárie a depozitára (spolu 6 miestností)  
nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží v domovej nehnuteľnosti na Ventúrskej ulici č. 



9 v Bratislave, súpisné číslo 1265, postavenom na pozemku parcelné číslo 477 zapísaný na liste 
vlastníctva č. 10 okres: Bratislava I, obec: Bratislava – m. č. Staré Mesto, katastrálne územie: 
Staré Mesto, vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej ako „nebytový 
priestor“) za účelom zabezpečenia priestorových podmienok na výkon základných odborných 
činností GCM. Berúc do úvahy výšku trhového nájomného za uvedený nebytový priestor, ktorý sa 
nachádza v pamiatkovej zóne v historickom centre mesta, zmluvné strany považujú bezodplatné 
poskytnutie nebytového priestoru za ďalší príspevok mestskej časti pre CEVIUM. 

 
2. Mestská časť poskytnutím nebytového priestoru CEVIUM ako výstavného priestoru GCM, 

depozitára GCM a kancelárie, zabezpečí priestorové podmienky na výkon základných odborných 
činností GCM. Nakoľko sídlo GCM poskytnutím nebytového priestoru zostáva nezmenené, 
CEVIUM vyhlasuje, že preberá priestor depozitára a výstavných priestorov v stave 
zodpovedajúcom obvyklému vybaveniu obdobných priestorov slúžiacich rovnakému účelu. 
Mestská časť môže priestor kancelárie odovzdať vybavený zariadením kancelárie, teda nábytkom, 
ktorý sa v kancelárii v súčasnosti nachádza.  

 
3. Mestská časť poskytne nebytový priestor CEVIUM bezodplatne, pričom mestská časť sa zároveň 

zaväzuje platiť úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, vodné a 
stočné). Súčasťou príspevku mestskej časti na zabezpečenie priestorových podmienok na výkon 
základných odborných činností GCM nie je platenie úhrad za služby mobilnej a pevnej siete. Tieto 
úhrady bude platiť CEVIUM.  

 
4. Mestská časť sa zaväzuje nebytový priestor prenechať CEVIUM a  CEVIUM je oprávnené užívať 

nebytový priestor výlučne ako výstavný priestor, depozitár a kanceláriu GCM. 
 
5. CEVIUM nie je oprávnené dať nebytový priestor, resp. jeho časť do nájmu, podnájmu alebo 

výpožičky tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti. CEVIUM nie je 
oprávnené zriadiť záložné právo k predmetu nájmu, ani inak zaťažiť predmet nájmu. 

 
6. Mestská časť nie je povinná odovzdať CEVIUM spolu s nebytovým priestorom vnútorné 

vybavenie a zariadenie nebytového priestoru, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí CEVIUM. 
 
7. Mestská časť sa zaväzuje odovzdať CEVIUM nebytový priestor v stave zodpovedajúcom účelu, 

na ktorý ho bude CEVIUM užívať. Mestská časť sa v zmysle tohto bodu článku zaväzuje 
odovzdať CEVIUM nebytový priestor s riadne funkčným osvetlením a s fungujúcimi elektrickými 
rozvodmi spolu s príslušenstvom (poistková skriňa, merač spotreby, zásuvky a vypínače).  

 
8. CEVIUM je povinné starať sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla škoda. CEVIUM je 

povinné na vlastné náklady a bezodkladne odstrániť všetku škodu spôsobenú na nebytovom 
priestore, v spoločných priestoroch alebo iných priestoroch mestskej časti CEVIUM, resp. 
osobami, ktorým CEVIUM umožnilo užívanie nebytového priestoru s výnimkou škôd 
vzniknutých v dôsledku obvyklého opotrebenia. 

 
9. CEVIUM je povinné znášať náklady vyplývajúce z realizácie bežných opráv a bežných úprav 

nebytového priestoru v hodnote do 100,00 EUR v každom jednotlivom prípade, a zároveň je 
povinný včas nahlásiť mestskej časti potrebu väčších opráv a umožniť vykonanie týchto i iných 
nevyhnutných opráv, v opačnom prípade CEVIUM zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením 
povinnosti vznikla. Pre pojem bežné opravy a úpravy sa analogicky použije ust. § 5 nariadenia 
vlády č. 87/1995 Z.z.. Suma uvedená v prvej vete tohto bodu zmluvy sa zvyšuje automaticky 
a percentuálnu úroveň výšky miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR. 

 
10. Mestská časť je počas trvania vzťahu založeného touto zmluvou oprávnená vykonávať potrebnú 

technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovať, či CEVIUM užíva nebytový priestor 
riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. CEVIUM je povinné za 
týmto účelom, ako aj za účelom vykonania opráv nebytového priestoru umožniť mestskej časti, 



resp. ňou povereným osobám prístup do všetkých miestností a častí nebytového priestoru po 
predchádzajúcom oznámení. 

 
11. CEVIUM preberá v rozsahu ním užívaného nebytového priestoru na seba všetky povinnosti 

vyplývajúce zo všeobecne platných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
o ochrane majetku, o ochrane pred požiarmi, ako aj hygienické predpisy. CEVIUM je súčasne 
povinné rešpektovať informácie súvisiace s ochranou pred požiarmi oznámené zo strany mestskej 
časti. CEVIUM je povinné udržiavať nebytový priestor v stave, ktorý neohrozuje bezpečnosť osôb 
a majetku. Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru a bude spôsobená 
CEVIUM, resp. osobami majúcimi vzťah k CEVIUM, bude prostredníctvom CEVIUM 
odstránená. V opačnom prípade sa CEVIUM zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov 
škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške mestskej časti, bezodkladne po výzve 
mestskej časti. CEVIUM zodpovedá mestskej časti za škodu vzniknutú v nebytovom priestore, 
ktorú zavinil on sám, resp. jeho zamestnanci, resp. ručí mestskej časti za škodu spôsobenú 
návštevníkmi GCM, resp. inými osobami, ktorým CEVIUM umožnilo do nebytového priestoru 
prístup. 

 
12. Mestská časť súhlasí s označením GCM a aktuálneho podujatia medzi vstupom do nebytového 

priestoru a oknom nebytového priestoru, propagujúcim GCM a CEVIUM vo forme transparentu 
lícujúceho fasádu budovy v rozmeroch ........ x ........., pričom súčasťou označenia CEVIUM bude 
aj umiestnenie loga a názvu mestskej časti. 

 
13. CEVIUM bolo upovedomené, že objekt, v ktorom sa nebytový priestor nachádza, je 

v pamiatkovej zóne, a preto pri vykonávaní akejkoľvek opravy a úpravy objektu je povinný riadiť 
sa zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Zodpovednosť za porušenie tohto 
zákona znáša výlučne CEVIUM. 

 
14.  CEVIUM je oprávnené realizovať úpravu nebytového priestoru vrátane interiérových úprav, ako 

aj napríklad inštaláciu akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia v nebytovom priestore len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase mestskej časti, na vlastné náklady a v súlade s ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov. Akékoľvek povolené úpravy nebytového priestoru sa stávajú 
vlastníctvom mestskej časti a nezakladajú CEVIUM žiadny nárok na náhradu nákladov 
vyplývajúcich z realizácie odsúhlasených, resp. neodsúhlasených úprav ani počas trvania vzťahu 
založeného touto zmluvou, ani po jeho skončení. 

 
 

Článok VII 
Trvanie a zánik zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 1.12.2013 do 31.12.2018.  
 
2. Zmluva zaniká: 
 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená s tým, že pokiaľ jedna zo zmluvných strán zmluvu 
v lehote sedem mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená zmluvu 
písomne nevypovedá, platnosť a účinnosť zmluvy sa predlžuje o jeden rok, 

 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom v dohode bude stanovený spôsob vyporiadania 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou sedem mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, pričom počas plynutia výpovednej 
lehoty sú zmluvné strany povinné riadne a včas plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy, 



 
d) písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pri porušení podmienok 

spolupráce podľa článkov II, až VI tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Pri porušení 
podmienok spolupráce podľa článkov II až VI tejto zmluvy s výnimkou ustanovení, ktorých 
porušenie zakladá dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy podľa písm. e) bodu 2 tohto 
článku, je zmluvná strana, ktorá sa o porušení podmienok spolupráce druhou zmluvnou 
stranou dozvedela, alebo ich zistila je povinná upozorniť zmluvnú stranu, ktorá podmienky 
spolupráce porušila na porušenie podmienok spolupráce s odkazom na príslušné ustanovenie 
zmluvy a vyzvať ju na nápravu, pričom zároveň určí aj primeranú lehotu, v ktorej má byť 
náprava vykonaná. Ak upozornená zmluvná strana v primeranej lehote nápravu nevykoná, je 
druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
v písomnej forme a riadne doručené druhej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť skutkovo 
vymedzený dôvod odstúpenia spolu s odkazom na príslušné zmluvné ustanovenie, ku ktorého 
porušeniu došlo. Dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva 
zaniká ex nunc. 

 
e) okamžitým odstúpením od zmluvy mestskou časťou, v prípade, ak: 
 
  ea)  CEVIUM  použije finančný príspevok podľa článku V na účel iný ako  
               dohodnutý v tejto zmluve,  
  eb)  CEVIUM  nevráti nevyčerpaný finančný príspevok mestskej časti,  
  ec)  nebytový priestor užíva bez predchádzajúceho súhlasu mestskej časti iný  
                 subjekt ako CEVIUM, 
  ed)  CEVIUM užíva nebytový priestor alebo ak trpí jeho užívanie takým  
         spôsobom, že mestskej časti vzniká škoda alebo jej hrozí škoda, 
  ee)  CEVIUM pri užívaní nebytového priestoru hrubo porušuje pokoj alebo  
                 poriadok, 
  ef) CEVIUM užíva nebytový priestor na iný účel ako je účel dohodnutý podľa              
         ust. bodu 4. článku VI tejto zmluvy.  
 
 Okamžité odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej forme a riadne doručené CEVIUM. 
V okamžitom odstúpení musí byť skutkovo vymedzený dôvod okamžitého odstúpenia od zmluvy 
spolu s odkazom na príslušné zmluvné ustanovenie, ku ktorého porušeniu došlo. Dňom doručenia 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zaniká ex nunc. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, že druhá zmluvná strana sa nevyjadrí 
k návrhu dodatku písomne do 30 dní odo dňa jeho doručenia, predpokladá sa, že s návrhom 
dodatku nesúhlasí. 

 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva 

rovnopisy. 
 



5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
V Bratislave, dňa ...........................     V Bratislave, dňa........................... 
 
Za mestskú časť:       Za CEVIUM: 
 
 
 
..........................................................      ........................................................ 
         PhDr. Tatiana Rosová        Mgr. Richard Gregor 
        starostka mestskej časti       riaditeľ  
       Centrum vizuálneho umenia-CEVIUM, n.o. 



Zmluva o správe zbierkových predmetov 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v spojení s ustanoveniami zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

 
 
 
 
1. mestská časť Bratislava–Staré Mesto 
sídlo:    Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
IČO:   00603147 
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č. účtu:   1526012/0200 
štatutárny orgán: PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 
 
(ďalej ako „mestská časť“) 
 
a 
 
2. Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. 
sídlo:    Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 
IČO:    45471379 
bankové spojenie:  ............................  
č. účtu:   ............................ 
tel. kontakt:   0903660069 
štatutárny orgán: Mgr. Richard Gregor, riaditeľ 
 
(ďalej ako „ správca“) 
 

Preambula 

1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo dňa 19.9.2013 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 
písm. g) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov súhlas k prevodu zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka 
z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. . 

 
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je zriaďovateľom Galérie 

Cypriána Majerníka zapísanej v Registri múzeí a galérií vedenom Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a vlastníkom zbierkových predmetov zaradených do zbierkového fondu 
Galérie Cypriána Majerníka, Uznesením č. ..../2013 zo dňa .......... v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo prevod správy zbierkových predmetov zaradených do 
zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je prevod správy zbierkových predmetov zaradených do zbierkového fondu 
Galérie Cypriána Majerníka, úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevode správy 
zbierkových predmetov zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka, úprava práv 



a povinností zmluvných strán pri vykonávaní správy zbierkových predmetov a nadobúdanie 
zbierkových predmetov do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka (ďalej ako „GCM“). 
 

Článok II 
Správa zbierkových predmetov 

 
1. Mestská časť v súlade s ustanovením § 9 ods. 6 písm. c) zákona č. 206/2009 Z. z. zveruje 

správcovi do správy zbierkové predmety, ktoré tvoria zbierkový fond GCM podľa Zoznamu 
umeleckých diel v GCM (0906) zo dňa 25.3.2013, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej 
neoddeliteľnou súčasťou, v obstarávacej cene vo výške 40 500,-€ (ďalej ako „zverené zbierkové 
predmety“). 

 
2. Správca zverené zbierkové predmety prijíma do správy a zaväzuje sa vykonávať základné 

odborné činnosti s odbornou starostlivosťou. 
 
3. Zverením do správy nedochádza k prechodu alebo prevodu vlastníckeho práva z mestskej časti na 

správcu; mestská časť naďalej zostáva výlučným vlastníkom zverených zbierkových predmetov.  
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán pri prevode správy a pri vykonávaní správy 

 
1. Práva a povinnosti mestskej časti 
 

1.1 Mestská časť je povinná odovzdať zverené zbierkové predmety správcovi v čase a na 
mieste podľa dohody so správcom. 

 
1.2 Mestská časť je oprávnená kontrolovať výkon základných odborných činností na 

zverených zbierkových predmetoch, najmä prostredníctvom dokumentu Správa o výkone 
základných odborných činnosti, ktorú správca predloží mestskej časti v zmysle ďalších 
ustanovení zmluvy. 

 
1.3 Okrem kontroly podľa bodu 1.2 tohto článku je poverený zamestnanec mestskej časti 

oprávnený vstupovať do priestorov GCM, v ktorých sa nachádzajú zverené zbierkové 
predmety za účelom kontroly klimatických podmienok a podmienok uskladnenia 
zverených zbierkových predmetov za predpokladu dodržania Depozitárneho režimu 
GCM. 

 
1.4 V prípade hrubého porušenia povinností správcom je mestská časť oprávnená odňať 

zverené zbierkové predmety zo správy správcovi a zveriť ich do správy inému subjektu 
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. Za hrubé porušenie povinností sa 
považuje najmä scudzenie, strata, zničenie alebo znehodnotenie zbierkového 
predmetu/zbierkových predmetov, príp. nehospodárne nadobúdanie zbierkových 
predmetov. Hospodárnosť nadobúdania zbierkových predmetov sa určí na základe 
znaleckého posudku, ktorý si v prípade potreby dá vypracovať na vlastné náklady mestská 
časť. V prípade, že rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou zbierkových predmetov určenou 
znaleckým posudkom a komisiou na tvorbu zbierok bude väčší ako 20 %, považuje sa 
takéto nadobúdanie za nehospodárne. V takom prípade je správca povinný vrátiť sumu 
predstavujúcu tento rozdiel mestskej časti. 

 
2. Práva a povinnosti správcu 

 
2.1 Správca je povinný prevziať zverené zbierkové predmety od mestskej časti podľa dohody 

s mestskou časťou, zabezpečiť ich presun z miesta odovzdania do priestorov GCM bez 
toho, aby došlo k ich poškodeniu, strate, zničeniu alebo akémukoľvek znehodnoteniu. 

 



2.2 Správca je povinný výkon správy vykonávať s odbornou starostlivosťou.  
 
2.3 Výkonom správy sa rozumie najmä vykonávanie základných odborných činností podľa 

ustanovenia § 8 a nasl. zákona č. 206/2009 Z. z., ktorých cieľom je: 
 

a) získavanie predmetov kultúrnej hodnoty ako zbierkových predmetov,  
 
b) odborné spravovanie a vedecké skúmanie zbierkových predmetov,  
 
c) prezentovanie zbierkových predmetov s využitím informačnej a výpovednej 

hodnoty zbierkových predmetov pri poskytovaní vybraných verejných služieb a 
budovaní vedomostného systému GCM. 

 
2.4 Správca je ďalej povinný v súvislosti so zverenými zbierkovými predmetmi vykonávať 

nasledovné základné odborné činnosti v súlade s ustanoveniami § 9 a nasl. zákona č. 
206/2009 Z. z.: 

 
a) nadobúdanie zbierkových predmetov vo vlastnom mene a na účet mestskej časti,  
 
b) odborná evidencia zbierkových predmetov,  
 
c) vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie, 
 
d) odborná revízia zbierkových predmetov,  
 
e) bezpečnosť zbierkových predmetov,  
 
f) odborná ochrana zbierkových predmetov,  
 
g) vedecko-výskumná činnosť,  
 
h) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok v správe GCM. 
 

2.5 Správca nie je oprávnený zverené zbierkové predmety scudziť, zriadiť na ne záložné 
právo, ani s nimi akokoľvek inak disponovať. 

 
2.6 Správca nie je oprávnený dať zverené zbierkové predmety do nájmu alebo ich vypožičať 

tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti. 
 
2.7 Správca je povinný počínať si pri výkone správy tak, aby nedošlo k strate, zničeniu, 

odcudzeniu alebo akémukoľvek znehodnoteniu zverených zbierkových predmetov. 
V prípade, že nastane skutočnosť, ktorej následkom bude niektorá zo skutočností 
uvedených v predchádzajúcej vete, správca je povinný nahradiť mestskej časti škodu, 
ktorá jej vznikla, a to v celom rozsahu bez ohľadu na zavinenie a bez možnosti liberácie. 

 
2.8 Správca je povinný raz ročne alebo na požiadanie mestskej časti aj v iných primeraných 

intervaloch vypracovať dokument Správa o výkone základných odborných činností, 
v ktorom bude informovať o výkone správy, spolu s predložením hodnoverných dokladov 
preukazujúcich výkon správy na zverených zbierkových predmetoch, pričom súčasťou 
tohto dokumentu bude predloženie dokumentácie súvisiacej s nadobúdaním zbierkových 
predmetov za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj vyúčtovanie použitia poskytnutých 
finančných prostriedkov v zmysle ďalších zmluvných dojednaní.  

 
2.9 Správca umožní vstup povereného zamestnanca mestskej časti do priestorov GCM za 

účelom kontroly výkonu správy na zverených zbierkových predmetoch, ako aj za účelom 



kontroly klimatických podmienok, v ktorých sa nachádzajú zverené zbierkové predmety 
v súlade s Depozitárnym poriadkom GCM. 

 
2.10 Správcovi v súvislosti s výkonom správy nevzniká voči mestskej časti nárok na odplatu, 

a to ani počas výkonu správy, ani po jeho skončení. 
 
 

Článok IV 
Nadobúdanie nových zbierkových predmetov 

 
1. Nadobúdanie zbierkových predmetov posudzuje komisia na tvorbu zbierok (ďalej len "komisia"). 
 
2. Pri nadobúdaní zbierkových predmetov určí komisia jednotlivo hodnotu všetkých nadobúdaných 

zbierkových predmetov. O nadobudnutí zbierkového predmetu a zbierky na základe odporúčania 
komisie rozhoduje štatutárny orgán správcu. 

 
3. Správca je povinný nadobúdať zbierkové predmety a zbierky v súlade so zameraním a 

špecializáciou stanovenou v zriaďovacej listine GCM.  
 
4. Správca je povinný pri nadobúdaní zbierkových predmetov dodržať maximálnu hospodárnosť, 

efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
5. Správca nadobúda zbierkové predmety vo vlastnom mene na účet mestskej časti. Okamihom 

nadobudnutia zbierkového predmetu do vlastníctva mestskej časti sa zbierkový predmet zároveň 
zveruje do správy správcovi. Pri bezodplatnom nadobúdaní zbierkových predmetov, napr. darom 
alebo dedením, správcovi nevzniká nárok na zaplatenie hodnoty takto nadobudnutých zbierkových 
predmetov. V prípade odplatného nadobúdania zbierkových predmetov, najmä kúpou, správca 
pokiaľ nepoužije na zaplatenie ceny vlastné, prípadne cudzie zdroje, môže použiť časť finančného 
príspevku (v zmysle bodu 7. a nasl. tohto článku) poskytnutého v príslušnom roku. 

 
6. Správca je v prípade nadobudnutia nových zbierkových predmetov povinný raz ročne usporiadať 

výstavu z nadobudnutých zbierkových predmetov. 
  
7. Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť správcovi ročný finančný príspevok na zabezpečenie správy 

zverených zbierkových predmetov a na zabezpečenie výkonu základných odborných činností 
GCM súvisiacich so zverenými zbierkovými predmetmi, najmä na konzervovanie, reštaurovanie, 
prípadne iné ošetrenie zverených zbierkových predmetov, ako aj na nadobúdanie zbierkových 
predmetov (ďalej „finančný príspevok“) v zmysle ďalších ustanovení tohto článku. 

 
8. Mestská časť poskytne finančný príspevok každoročne v mesiaci január vo výške schválenej 

miestnym zastupiteľstvom podľa možností rozpočtu mestskej časti, pričom určenie výšky 
finančného príspevku v konkrétnom roku podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom. 

 
9. Správca je povinný poskytnutý finančný príspevok použiť na zabezpečenie správy zverených 

zbierkových predmetov a na zabezpečenie výkonu základných odborných činností GCM 
súvisiacich so zverenými zbierkovými predmetmi, najmä na konzervovanie, reštaurovanie, 
prípadne iné ošetrenie zverených zbierkových predmetov, ako aj na nadobúdanie zbierkových 
predmetov.  

 
10. Správca je povinný použiť poskytnutý finančný príspevok do konca kalendárneho roka, v ktorom 

mu bol finančný príspevok poskytnutý. 
 
11. Správca je povinný o poskytnutých finančných prostriedkoch v zmysle bodu 6. tohto článku viesť 

účtovnú dokumentáciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Správca je povinný uchovávať všetky účtovné 



doklady súvisiace s nadobúdaním zbierkových predmetov, ako aj s použitím poskytnutých 
finančných prostriedkov v lehote piatich rokov odo dňa pripísania poskytnutých finančných 
prostriedkov na svoj účet. 

 
12. Ak správca nevyčerpá poskytnutý finančný príspevok v lehote podľa bodu 10. tohto článku, je 

povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť mestskej časti, a to do 31.1. 
nasledujúceho roka. 

 
13. Správca je povinný umožniť mestskej časti vykonať vecnú kontrolu, priebežnú finančnú kontrolu 

alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom podľa 
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
14. Správca je povinný vyúčtovať použitie poskytnutého finančného príspevku v do 31.1. roka 

nasledujúceho po roku, v ktorom bol poskytnutý finančný príspevok pripísané na účet správcu, 
pričom vyúčtovanie použitia finančný príspevok tvorí samostatnú časť dokumentu Správa 
o výkone základných odborných činností. 

 
15. Vyúčtovanie použitia finančného príspevku tvoria doklady preukazujúce nakladanie 

s poskytnutými finančnými prostriedkami, resp. ich použitie, a to najmä kópie bankových výpisov, 
kópie pokladničných dokladov, kópie faktúr, doklad o vrátení nevyčerpaných poskytnutých 
finančných prostriedkov a pod. Účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať 
náležitosti podľa ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve, pričom za obsahovú správnosť dokladu 
zodpovedá správca. 

 
16. Správca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok za daný kalendárny rok v plnej výške 

v prípade ak: 
 

a) nepredloží vyúčtovanie použitia finančného príspevku, alebo nereaguje na výzvu mestskej 
časti na poskytnutie vyúčtovania, alebo ak mestská časť zistí nedostatky v predloženom 
vyúčtovaní a ani po uplynutí primeranej lehoty určenej mestskou časťou na odstránenie 
nedostatkov namietané nedostatky neodstráni, 

 
b) nevráti mestskej časti nevyčerpané finančné prostriedky v lehote podľa bodu 12. tohto článku,  

 
c) použije ho na iný účel ako uvedený v bode 9. tohto článku,  
 
Lehota na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle tohto bodu tohto článku je 30 
dní odo dňa vzniku povinnosti vrátiť poskytnuté finančné prostriedky. 
 

17. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s poskytnutým finančným príspevkom, mestská 
časť zastaví poskytovanie finančného príspevku na ďalší kalendárny rok až do ich odstránenia. 
 

Článok V 
Kontrolný mechanizmus a sankcie 

 
1. Mestská časť je oprávnená vykonávať kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich správcovi z tejto 

zmluvy nasledovne: 
 

a) prostredníctvom dokumentu Správa o výkone základných odborných činností, ktorú správca 
vypracuje raz ročne ku koncu kalendárneho roka, najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka,  a 
ktorá bude obsahovať: 

 
- informácie o výkone správy spolu s predložením hodnoverných dokladov 

preukazujúcich výkon správy na zverených zbierkových predmetoch, 



 
- predloženie dokumentácie súvisiacej s vykonávanými činnosťami na zverených 

zbierkových predmetoch, nadobúdaním zbierkových predmetov v kalendárnom roku, 
najmä zoznam nadobudnutých zbierkových predmetov, zápisnice zo zasadnutia 
komisie na tvorbu zbierok, určenie hodnoty zbierkového predmetu, doklady 
preukazujúceho nadobudnutie zbierkového predmetu (kúpna, darovacia zmluva), 
a doklady o zaradení do zbierkového fondu GCM,  

 
- vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle bodov 7. -8., 

13.-16. článku IV tejto zmluvy.  
 
b) vykonaním vecnej kontroly, priebežnej finančnej kontroly alebo následnej finančnej kontrolu 

hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami podľa zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v zmysle bodu 13. článku IV tejto zmluvy,  

 
c) vstupom do priestorov GCM v zmysle článku III bod 1.3 tejto zmluvy,  
 
d) podaním podnetu na Ministerstvo kultúry na výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly 

u správcu, na ktoré je Ministerstvo kultúry oprávnené podľa ustanovenia § 18 zákona č. 
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
neplnenie povinností uložených týmto zákonom. 

 
2. V prípade zistenia nedostatkov je mestská časť povinná správcu na tieto nedostatky písomne 

upozorniť a správca je povinný v lehote 30 dní (prípadne v inej mestskou časťou určenej 
primeranej lehote) odo dňa, mu bolo písomné upozornenie doručené, ich odstrániť. V prípade, ak 
správca zistené nedostatky v uvedenej lehote neodstráni, je povinný zaplatiť mestskej časti 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z poskytnutých finančných prostriedkov, a to až do dňa 
odstránenia zistených nedostatkov. V prípade, ak pôjde o nedostatky, ktorých včasné 
neodstránenie by mohlo mať za následok trvalé poškodenie zverených zbierkových predmetov, je 
mestská časť oprávnená správcovi zverené zbierkové predmety odňať zo správy v zmysle bodu 
1.4 článku III tejto zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 
3. V prípade, ak konaním správcu vznikne mestskej časti škoda, použijú sa príslušné ustanovenia 

zákona č. 40/1964 Zb. o náhrade škody, a to aj v prípade, ak bude mať mestská časť právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 2. tohto článku.  

 
Článok VI 

Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 1.12.2013 do 31.12.2018.  
 
2. Zmluva zaniká: 
 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená s tým, že pokiaľ jedna zo zmluvných strán zmluvu 
v lehote sedem mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená zmluvu 
písomne nevypovedá, platnosť a účinnosť zmluvy sa predlžuje o jeden rok, 

 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom v dohode bude stanovený spôsob vyporiadania 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
 
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou sedem mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, pričom počas plynutia výpovednej 



lehoty sú zmluvné strany povinné riadne a včas plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy, 

 
d) písomným odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pri porušení podmienok 

spolupráce podľa článkov III, IV a V tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Pri porušení 
podmienok spolupráce podľa článkov III, IV a V tejto zmluvy s výnimkou ustanovení, ktorých 
porušenie zakladá dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy podľa písm. e) bodu 2 tohto 
článku, je zmluvná strana, ktorá sa o porušení podmienok spolupráce druhou zmluvnou 
stranou dozvedela, alebo ich zistila je povinná upozorniť zmluvnú stranu, ktorá podmienky 
spolupráce porušila, na porušenie podmienok spolupráce s odkazom na príslušné ustanovenie 
zmluvy a vyzvať ju na nápravu, pričom zároveň určí aj primeranú lehotu, v ktorej má byť 
náprava vykonaná. Ak upozornená zmluvná strana v primeranej lehote nápravu nevykoná, je 
druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
v písomnej forme a riadne doručené druhej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť skutkovo 
vymedzený dôvod odstúpenia spolu s odkazom na príslušné zmluvné ustanovenie, ku ktorého 
porušeniu došlo. Dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva 
zaniká ex nunc. 

 
e) okamžitým odstúpením od zmluvy mestskou časťou, v prípade, ak: 

 
 ea) správca prevedie vlastnícke právo k zvereným zbierkovým predmetom na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti,  
 
 eb) Ministerstvo kultúry zistí pri vykonávaní kontroly v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
neplnenie povinností uložených týmto zákonom,  
 
 ec) správca nepredloží vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 
 
 Okamžité odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej forme a riadne doručené správcovi. V 
okamžitom odstúpení musí byť skutkovo vymedzený dôvod okamžitého odstúpenia od zmluvy 
spolu s odkazom na príslušné zmluvné ustanovenie, ku ktorého porušeniu došlo. Dňom doručenia 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zaniká a zmluvné strany sú povinné 
vrátiť si poskytnuté plnenia. 
 

3. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy je mestská časť povinná zveriť zbierkové predmety do 
správy subjektu podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z.  
 

Článok VII 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy a budú sa informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu 
podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si overovať všetky zmeny a iné ďalšie dôležité okolnosti.  

 
2. Za účelom odstránenia prípadných pochybností v doručovaní sa zmluvné strany dohodli, že 

písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa považuje za riadne doručenú druhej zmluvnej 
strane najneskôr v piaty deň odo dňa jej odoslania jednou zo zmluvných strán na adresu druhej 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy aj vtedy, ak sa písomnosť vráti späť 
odosielateľovi ako adresátom neprevzatá, resp. nedoručiteľná. 

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že k prevodu správy k zbierkovým predmetom došlo z dôvodu 

prevodu zriaďovateľskej funkcie GCM z mestskej časti na správcu. Nakoľko Ministerstvo kultúry 
SR udelilo súhlas s prevodom zriaďovateľskej funkcie GCM z mestskej časti na správcu, správca 



zodpovedá odo dňa prevodu zriaďovateľskej funkcie za všetky záväzky GCM, na ktorých plnenie 
sa ako zriaďovateľ GCM zaviazal zmluvne, alebo ktoré mu vyplývajú zo zákona a mestská časť 
nijakým spôsobom nezodpovedá, ani neručí za záväzky správcu.  

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, resp. dňom udelenia súhlasu 
Ministerstva kultúry SR s prevodom zriaďovateľskej funkcie GCM z mestskej časti na správcu. 

 
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu vykonať obidve zmluvné strany len po vzájomnej dohode 

písomnou formou a to očíslovanými dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 

 
3. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v 
Slovenskej republike. 

 
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy, budú 

prednostne riešiť vzájomnou dohodou, ak nedôjde k dohode, budú postupovať v zmysle platných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve pre každú zmluvnú stranu, pričom každý 

z nich má platnosť originálu. 
 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Zoznam zbierkových predmetov. 
 
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
V Bratislave, dňa ...........................        V Bratislave, dňa ........................... 
 
 
Za mestskú časť:           Za správcu: 
 
 
 
....................................................          ..................................................... 
 PhDr. Tatiana Rosová                    Mgr. Richard Gregor 
    starostka mestskej časti                   riaditeľ  
         Centrum vizuálneho umenia–CEVIUM, n.o. 
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Váš list číslolzo dňa 
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6.9.2013 

Naše číslo 
MK-1160/2013-222115792 

Vybavuje/linka 
Mgr. 1. Kamenský 
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Bratislava 
19.9.2013 

Vec: Žiadost' o súhlas s prevodom zriad'ovatel'skej pôsobnosti 
stanovisko Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Vážená pani starostka, 

listom zo dňa 6. septembra 2013 ste požiadali Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
o vydanie súhlasu s prevodom zriaďovateľskej pôsobnosti Galérie Cypriána Majerníka (registračné 
číslo RG 30/2011) z jej zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava - Staré Mesto, na nového 
zriaďovateľa, ktorým je Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o. Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky po posúdení Vašej žiadosti a v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) zákona Č. 206/2009 
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej radyč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") 
súhlasí s prevodom zriad'ovatel'skej pôsobnosti Galérie Cypriána Majerníka z jej súčasného 
zriaďovateľa, ktorým je mestská čast' Bratislava - Staré Mesto na nového zriaďovateľa, ktorým 
je Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o. 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v zniysle § 5 ods. 7 zákona ak dôjde k prevodu 
zriad'ovateľskej . alebo zakladateľskej funkcie galérie dohodou na Iného zriaďovateľa alebo 
zakladateľa, požiada nový zriaďovateľ alebo zakladateľ galérie Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky o zmenu údajov v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa prevodu 
zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie ga.lérie dohodou na. iného .zriaďovateľa alebo 
zakladateľa. . 

Verime, že Galéria Cypriána Majerníka aj po prevode zriad'ovatel'skej pôsobnosti ostane 
etablovanougalerijnouinštitúciouzameriavajúcou sa na oblasť moderného a súčasného vizuálneho 
umenia na. Slovensku a bude úspešne pokračovať vo . svojej zbierkotvornej,· vedecko-výskumnej 

. aprezentačnej činnosti. 

S pozdravom 

Telefón: .. Fax: E-mail: 

! .' .. ~.---_.' ... 
ľtD'ŕ.ýJ(ol Šimuqič,CSc. 

generálny riaditeľ 

.02/2048 2cl-483 . .02/20482-/-476 jan.kamensky@culture.gov.sk 
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