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Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh  
na schválenie Zmluvy o správe a 
nadobúdaní zbierkových predmetov 
Galérie Cypriána Majerníka medzi 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
a Centrom vizuálneho umenia – 
CEVIUM, n. o. 
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vedúci oddelenia kultúry 
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Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry 

 dôvodová správa 
návrh zmluvy 
 

 
  

  



 
 
Návrh uznesenia : 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Zmluvu o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka 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 texte len GCM)  na nového zakladateľa, ktorý by 
sa stal novým zakladateľom galérie. Kópie oboch informačný správ a uznesení sú 
v prílohe.  
 
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. MČ Bratislava-Staré Mesto bol z  Ministerstva kultúry SR doručený 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.  
 
Na základe Uznesenia č. 136 / 2013 zo dňa 24.9.2013,  ktorým 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. sa uskutočnilo rokovanie medzi vedením MČ Bratislava-Staré 
Mesto a štatutárom Centra vizuálneho umneia – Cevium, n.o., z ktorého vzišli nové 
princípy usporiadania vzájomných vzťahov, ktoré boli zapracované v navrhovaných 
zmluvách predložených na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 29.10.2013, čiže 
vtedy predloženom  návrhu zmluvy o spolupráci s CEVIUM, n.o. a vtedy 
predloženom  návrhu zmluvy o správe zbierkových predmetov. 
 
Tieto nové princípy usporiadania vzťahov boli : 
 
- GCM by zostala v doterajších priestoroch, v ktorých sa nachádza aj v súčasnosti na 
2. poschodí Zichyho paláca, k tomu 1 kancelária a 1 miestnosť pre depozitár, MČ 
nebude požadovať nájomné 
-  náklady na energie (spotreba elektrickej energie, náklady na vykurovanie) a vodné 
a stočné  a služby by boli nákladmi MČ Bratislava-Staré Mesto, je potrebné aby 
v zmluve o spolupráci bolo zrejmé, že aj náklady na energie a nepožadované 
nájomné . (v odhadovanej výške podľa v pomeru zaujatej plochy voči celkovej ploche 
Zichyho paláca podľa cenovej mapy) je príspevok MČ pre Cevium, n.o.  
- licenciu za ochrannú známku zapožičanú od Slovenskej výtvarnej únie by 
každoročne po dobu trvania zmluvy platilo  CEVIUM, n.o. 
- v zmluve nebude uvedená povinnosť MČ Bratislava-Staré Mesto poistiť zbierkový 
fond 
- výška dotácie na základe zmluvy o spolupráci bude porovnateľná ako pri 
obdobných podporených subjektoch každoročne však podľa možností rozpočtu MČ 



- v zmluve o správe zbierkových predmetov nebude refundácia či dotácia na nákup 
nových zbierkových predmetov,  ale môže byť,  podľa možností rozpočtu, a na 
odbornú a hmotnú správu zbierky  ( napr. na reštaurovanie,  udržiavanie, 
zhodnocovania, prípadné reštaurovanie a propagáciu zbierky, zabezpečenie 
depozitáru a pod.) 
– GCM má povinnosť uskutočniť raz ročne výstavu z nových akvizícií  zbierky, ak 
také budú  
- je potrebné k zmluve o správe zbierkových premetov priložiť ohodnotenie 
zbierkového fondu nezávislým znalcom 
 
Takto pripravené zmluvy boli predložené na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu dňa 
29.10.2013 
 
Dňa 29.10. 2013 miestne zastupiteľstvo rokovalo o návrhu Zmluvy o prevode 
zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce a návrhu Zmluvy o správe 
zbierkových predmetov. Tento materiál bol síce predkladateľom stiahnutý 
z rokovania zastupiteľstva,  avšak v pribehu diskusie odoznelo od jednotlivých 
poslancov miestneho zastupiteľstva niekoľko pripomienok či podnetov . Následne 
poslanec MZ p.Štefan Holčík priniesol na právne oddelnie miestneho úradu svoje 
pripomienky aj v písomnej podobe. Všetky tieto pripomienky, podnety, doplnenia boli 
či už zo záznamu rokovania zastupiteľstva, či už z ich písomnej podoby zapracované 
do návrhu zmlúv dnes predkladaných miestnemu zastupiteľstvu.   
 
Následne dňa 21.11. 2013 boli materiály dané na vedomie komisii pre nakladanie 
s majetkom a financie miestneho zastupiteľstva a dňa 25.11.2013 boli prerokované 
v komisii pre kultúru miestneho zastupiteľstva. Na obidvoch komisiách poslanci 
v diskusii predložili ďalšie pripomienky či podnety, tieto boli nasledne právnym 
oddelením zapracované do návrhu zmlúv.  
 
Obidva materiály čiže Návrh na schválenie Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie 
Galérie Cypriána Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi MČ a Centrom 
vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. a Návrh na schválenie Zmluvy o správe a 
nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o. sú 
predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako dva samostatné body 
rokovania, aj keď so zhodnou dôvodovou správou. 
 
 
K dôvodovej správe nie sú priložené prílohy: 
(boli priložené k materiálu Návrh na schválenie Zmluvy o prevode zriaďovateľskej 
funkcie Galérie Cypriána Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi MČ a 
Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n. o.) 
 
- Záznam pripomienok  poslancov a spôsob ich spracovania a zapracovania do 
zmlúv; 
 
- Kópia informácie o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka 
prerokovaná  miestnym zastupiteľstvom dňa 23.4.2013 a ktorá uznesením č. 73/2013 
bola zobratá 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;   
 
- súhlas Ministerstva kultúry SR 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.  
 
 
Rovnako neprikladáme prílohy, predložené na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva dňa 24.9.2013:  
 
 - Výpis z registra neziskových organizácií; 
 
- Rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava o zápise do registra neziskových 
organizácií. 
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Zmluva o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov 
 

uzatvorená podľa ust. § 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 (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

 
I. 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 len „mestská časť“) 
 
a 
 
II. 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 len „Správca“ a spolu s mestskou časťou ďalej len „Zmluvné strany“) 
 

Preambula 

1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky udelilo dňa 19.09.2013 v súlade s ust. § 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 (ďalej len „Zákon o múzeách a o galériách“) 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 ust. § 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 

 
1. Predmetom Zmluvy je prevod správy zbierkových predmetov zaradených do zbierkového fondu 

Galérie Cypriána Majerníka, úprava práv a povinností Zmluvných strán pri prevode správy 
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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 len „GCM“). 
 

 
Článok II 

Správa zbierkových predmetov 
 
1. Mestská časť v súlade s ust. § 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 25.03.2013 v množstve 75 kusov v účtovnej hodnote 40.500,00 € (ďalej 
len „Zverené zbierkové predmety“). Zoznam umeleckých diel v GCM (0906) zo dňa 
25.03.2013 tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Odhadná hodnota zbierky 
bola znaleckým posudkom č. ................. zo dňa ................... vypracovaným súdnym znalcom v 
odbore: .......................... (meno a priezvisko) ...................... určená vo výške ................... €. 
Obstarávacia cena zbierkových predmetov vynaložená mestskou časťou na nadobudnutie 
zbierkových predmetov je vo výške .................... €. 

 
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 Zmluvy 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 ust. § 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. 
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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 

ust. § 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 ust. § 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 
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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"). 

Komisiu ako svoj 3-členný alebo 5-členný poradný orgán v zmysle ust. § 9 ods. 3 Zákona o 
múzeách a o galériách je povinný Správca v spolupráci s mestskou časťou zriadiť v lehote do 3 
mesiacov odo dňa podpísania Zmluvy. Členov komisie vymenúva a odvoláva Správca. Funkcia 
člena Komisie je čestnou bezplatnou funkciou a jej členom je vždy odborný zástupca mestskej 
časti a ďalšími členmi môžu byť odborní zamestnanci GCM a odborníci z vedných disciplín a 
odborov, ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde GCM. 

 
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 osobitného finančného príspevku upraveného v zmysle bodu 7. a nasl. tohto článku Zmluvy 
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 osobitný ročný finančný príspevok použiteľný na: 

a) nadobúdanie zbierkových predmetov; 
b) v prípade potreby Správcom v  max. rozsahu 20 % aj na zabezpečenie správy 

Zverených zbierkových predmetov a na zabezpečenie výkonu základných odborných 
činností GCM súvisiacich so Zverenými zbierkovými predmetmi, teda na odborné 
ošetrenie zbierkových predmetov, najmä na konzervovanie, reštaurovanie, prípadne 
iné ošetrenie Zverených zbierkových predmetov   

(ďalej len „Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových predmetov“) v zmysle 
ďalších ustanovení tohto článku Zmluvy. 
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8. Správca môže Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových predmetov použiť 

s predchádzajúcim písomným súhlasom mestskej časti v prípade mimoriadnej situácie aj vo 
väčšom rozsahu ako je stanovené v čl. IV bod 7 písm. a) Zmluvy na zabezpečenie správy 
Zverených zbierkových predmetov a na zabezpečenie výkonu základných odborných činností 
GCM súvisiacich so Zverenými zbierkovými predmetmi, teda na odborné ošetrenie zbierkových 
predmetov, najmä na konzervovanie, reštaurovanie, prípadne iné ošetrenie Zverených zbierkových 
predmetov  

 
9. Mestská časť poukáže Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových predmetov 

každoročne na začiatku roka vo výške schválenej miestnym zastupiteľstvom, pričom určenie 
výšky Osobitného finančného príspevku na nadobúdanie zbierkových predmetov v konkrétnom 
roku podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom a môže byť aj v nulovej výške. 

 
10. Mestská časť poskytne Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových predmetov 

bezhotovostným prevodom na účet Správcu, vedený v ........................a. s., číslo účtu 
............................, a to do 31. januára príslušného roka, na ktorý sa Osobitný finančný príspevok 
na nadobúdanie zbierkových predmetov poskytuje, resp. do 30 dní od schválenia rozpočtu 
mestskej časti, pokiaľ mestské zastupiteľstvo neurčí dlhšiu lehotu. 

 
11. Správca je povinný poskytnutý Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových 

predmetov použiť na nadobúdanie zbierkových predmetov, 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.  

 
12. Správca je povinný použiť poskytnutý Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových 

predmetov do konca kalendárneho roka, v ktorom mu bol Osobitný finančný príspevok na 
nadobúdanie zbierkových predmetov poskytnutý. 

 
13. Správca je povinný o poskytnutých finančných prostriedkoch v zmysle bodu 6. tohto článku 

Zmluvy 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. 

 
14. Ak Správca nevyčerpá poskytnutý Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových 

predmetov v lehote podľa bodu 12. tohto článku Zmluvy, je povinný nevyčerpanú časť finančných 
prostriedkov vrátiť mestskej časti, a to do dňa 31. januára nasledujúceho roka. 

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

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

 
16. Správca je povinný vyúčtovať použitie poskytnutého Osobitného finančného príspevku na 

nadobúdanie zbierkových predmetov do 31. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol 
poskytnutý  Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových predmetov pripísané na 
účet Správcu, pričom vyúčtovanie použitia Osobitného finančného príspevku na nadobúdanie 
zbierkových predmetov tvorí samostatnú časť dokumentu Správa o výkone základných odborných 
činností. 

 
17. Vyúčtovanie použitia Osobitného finančného príspevku na nadobúdanie zbierkových predmetov 

tvoria doklady preukazujúce nakladanie s poskytnutými finančnými prostriedkami, resp. ich 
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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 ust. § 10 Zákona o účtovníctve, pričom 
za obsahovú správnosť dokladu zodpovedá Správca. 

 
18. Správca je povinný vrátiť poskytnutý Osobitný finančný príspevok na nadobúdanie zbierkových 

predmetov za daný kalendárny rok v plnej výške v prípade ak: 
 

a) nepredloží vyúčtovanie použitia Osobitného finančného príspevku na nadobúdanie 
zbierkových predmetov, 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 14. tohto článku 

Zmluvy,  
 
c) použije ho na iný účel ako uvedený v bode 7. tohto článku Zmluvy,  

 
 Lehota na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle tohto bodu tohto článku 

Zmluvy je 30 dní odo dňa vzniku povinnosti vrátiť poskytnuté finančné prostriedky. 
 
19. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s poskytnutým Osobitným finančným príspevkom 

na nadobúdanie zbierkových predmetov, mestská časť zastaví poskytovanie Osobitného 
finančného príspevku na nadobúdanie zbierkových predmetov 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. januára 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. až 8. a 

13. až 17. článku IV 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,  
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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 ust. § 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 Zmluvy.  

 
 

Článok VI 
Trvanie a zánik Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2015.  
 
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 zo Zmluvy, 

 
d) písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán pri porušení podmienok 

spolupráce podľa článkov III, IV a V Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Pri porušení 
podmienok spolupráce podľa článkov III, IV a V 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 
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porušeniu došlo. Dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane 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 ust. § 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 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 ust. § 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 

zo Zmluvy a budú sa informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa 
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 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. 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. 
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2. Zmeny a doplnenia 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 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 zo 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 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. 
          

 


