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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiterstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o stave nakladania so zbierkovými predmetmi nadobudnutými 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v čase výkonu zriadovaterskej funkcie 
Galérie Cypriána Majerníka 
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Dôvodová správa 

Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o. (ďalej len .CEVIUM") a mestská časf 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len .mestská čast"') uzatvorili dňa 31.01.2014 Zmluvu č. 
01312014 o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce (ďalej len 
.,Zmluva"), v zmysle ktorej sa CEVIUM stalo novým zakladateľom Galérie Cypriána Majerníka 
(ďalej len .GCM") a mestská časf, za účelom podpory ríadneho výkonu zakladateľskej funkcie 
GCM, prenechala bezodplatne CEVIU nebytové priestory v Zichyho paláci, ktoré boli do času 
prevodu zrlaďovaterskej funkcie sídlom GCM. 

Podľa čl. I bod 2 Zmluvy 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. 

V zmysle uvedeného ustanovenia Zmluvy, ako aj v zmysle rokovaní s CEVIUM mali 
byť zbierkové predmety, ktoré nadobudla mestská časf ako zriaďovateľ GCM (ďalej len 
.zbierkové predmety"), zverené do správy CEVIUM na základe samostatnej Zmluvy o 
výkone správy. 

Mestská časť počas výkonu zriaďovateľskej funkcie GCM, teda v období od 
12.08.2011 do 31.01.2014 nadobudla zbierkové predmety v hodnote vo výške 66.400,-€ 
určenej na základe znaleckého posudku zo dňa 24.02.2014 vypracovaného PhDr. Katarínou 
Bajcúrovou, CSc., zapísanou v zozname znalcov pre odbor: Umelecké diela, odvetvie: 
Umenie výtvarné, evid. Č. znalca: 910081. 

Dňa 29.04.2014 došlo po opakovaných výzvach zo strany mestskej časti k 
protokolárnemu prevzatiu zbierkových predmetov uložených v depozitári GCM, pričom 
väčšina zbierkových predmetov bola do dňa 26.05.2014 bezodplatne prenechané na základe 
Zmluvy o výpožičke Č. 181/2014 zo dňa 13.05.2014 CEVIU ako organizátorovi výstavy 
"Zo zbierky GCM", ktorá v súčasnosti prebieha v priestoroch GCM v Zichyho paláci. 
Protokolárne prevzaté, ako aj odovzdané diela na účel uvedenej výstavy boli v čase prevzatia 
a odovzdania nepoškodené. 

Odo dňa uzatvorenia Zmluvy mestská časť opakovane iniciovala zabezpečenie 
výkonu základných odborných činností v súvislosti so zbierkovými predmetmi, a to 
naposledy na základe Žiadosti o vyjadrenie č. 3566/20429/2014/PRAlBrj zo dňa 05.05.2014 v 
zmysle čl. I bod 2 Zmluvy. V predmetnej žiadosti mestská časť navrhla základné 
podmienky správy zbierkových predmetov: 

1. CEVIUM bude vykonávať správu zbierkového fondu GCM bezodplatne, bez nároku na 
akékoľvek peňažné plnenie zo strany mestskej časti, 

2. CEVIUM bude oprávnené vystavovať zverené zbierkové predmety v rámci výstav, 
ktoré bude organizovať, 

3. CEVIUM bude povinné, tak ako je to štandardné pri výpožičke umeleckých diel, poistiť 
zverené zbierkové predmety na sumu ich hodnoty podľa znaleckého posudku, za čo 
bude oprávnené ďalej vypožičiavať zbierkové predmety iným galériám, 

4. zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a jej trvanie bude viazané na trvanie do 
31.12.2015. ieSp. podľa Zmlui/-ý Č. 01312014 o prevoôe zriaďovateľskej funkcie a o 
úprave podmienok spolupráce zo dňa 31.01.2014, 

5. zmluvu bude môcť každá zo strán vypovedať aj bez udania dôvodu, v jednomesačnej 
výpovednej dobe, 

s tým, že ďalšie podmienky mali byť predmetom ďalšieh rokovaní medzi mestskou časťou a 
CEVIUM. 
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CEVIUM prostredníctvom Mgr. Gregora ako riaditeľa na uvedenú žiadosť reagovalo 
listom "Odpoveď na list č. 3566/20429/2014/PRAlBrj" zo dňa 06.05.2014, z obsahu ktorého 
vyplýva, že CEVIUM so zverením zbierkových predmetov do správy nesúhlasí, ak má byť 
vykonávané bezodplatne, bez nároku na akékoľvek peňažné plnenie zo strany mestskej časti, 
keďže podľa názoru CEVIUM naďalej ide o vysoko odbornú činnosť, na ktorú je potrebné 
zamestnať minimálne dvoch pracovníkov, pričom ďalšími nákladmi je administratíva, 
reštaurácia zbierky, skladovanie zbierky v primeranom depozitári, nadobúdanie nových diel 
(za odplatu) a vystavovanie zbierky na domácej aj medzinárodnej pôde, s čím sú spojené 
finančné nároky, a preto je ponuka na bezplatnú správu zbierky GCM pre CEVIUM 
neakceptovateľná. 

Podľa čl. VI bod 1 Zmluvy mestská čast' sa zaväzuje poskytnúť CiEVIUM počas 
trvania Zmluvy 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 Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor (ďalej len "Nebytový 
priestoťJ za účelom zabezpečenia priestorových podmienok na výkon základných odborných 
činností GCM. Berúc do úvahy výšku trhového nájomného za 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. 

Podľa čl. VI bod 4 Zmluvy mestská časť sa zaväzuje Nebytový priestor prenechať 
CEVIUM a CEV/UM ie oprávnené užívat' Nebytový priestor výlučne ako výstavný 
priestor, depozitár a kanceláriu GCM, a to maximálne v rozsahu prevádzkovej doby objektu 
Zichyho paláca a v súlade s jeho Prevádzkovým poriadkom vrátane prípadných aktuálnych 
obmedzení. 

Podľa čl. VI bod 2 Zmluvy mestská časť poskytnutím Nebytového priestoru CEVIUM 
ako výstavného priestoru GCM, depozitára GCM a kancelárie, zabezpečí priestorové 
podmienky na výkon základných odborných činností GCM. 

Podľa čl. VI bod 10 Zmluvy prvá veta mestská čast' je počas trvania vzťahu 
založeného Zmluvou oprávnená vykonávať potrebnú technickú kontrolu Nebytového priestoru 
a kontrolovat~ čí CiEV/UM užíva Nebytový priestor riadnym spôsobom a v súlade so 
zmluvne dohodnutými podmienkami. 

Mestská časť dňa 29.04.2014 pri prevzatí zbierky zistila, že CEVIUM vvuzlva 
priestor depozitára v rozpore so Zmluvou a v rozpore s ust § 12 ods. 2 Vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 523/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii 
predmetov kultúrnej hodnoty. V priestoroch depozitára CEVIUM "uskladňuje" predlžovacie 
káble, CD nosiče, sklá, korkové nástenky, prepravky, fľaše na víno, obrazovky, televízor, DVD 
prehrávač, škatule a ďalšie predmety nepredstavujúce zbierkové predmety galérie zapísanej v 
Zozname múzei a galérií vedenom Ministerstvom kultúry SR, pričom depozitár má slúžiť iba 
na uskladnenie zbierkových predmetov a každý pohyb osôb v depozitári musí byť evidovaný 
podľa Depozitárneho režimu. 

Primárne na základe pisomného podania Mgr. Gregora zo dňa 06.05.2014, aby 
Zbierka bola skladovaná v primeranom depozitári; ďalej na základe uvedenej obhliadky 
depozitára, kde bolo zistené, že CEVIUM po prevzati časti zbierky Ing. Huskom, ktorá 
nie je predmetom výstavy "Zo zbierky GCM", využíva depozitár iba ako sklad 
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a vinotéku; v zmysle záverov a odporúčaní Komisie pre kultúru zo dňa 12.05.2014; ako 
aj na základe skutočnosti, že CEVIUM bol depozitár daný do nájmu Zmluvou iba 
z dôvodu, aby sa v ňom skladovala Zbierka Galérie Cypriána Majerníka vo vlastníctve 
mestskej časti, avšak CEVIUM odmietlo Zbierku spravovať za podmienok ponúknutých 
mestskou časťou, čiže CEVlUM nemá ako depozitár využívať pre uskladnenie Zbierky 
Galérie Cypriána Majerníka v zmysle Zmluvy, a teda priestor depozitára užíva odo dňa 
30.04.2014 v rozpore so Zmluvou, mestská časť vyzvala listom č. 
3566/22521/2014/PRAlBrj zo dňa 15.05.2014 CEVIUM na vypratanie priestorov depozitára 
do dňa 26.05.2014 do 09:00 hod. s tým, že následne v uvedenom priestore depozitára 
mestská časť uloží zbierkové predmety. Zámerom mestskej časti je "Vrátenie" priestoru 
depozitára upraviť aj zmluvne, a uzatvorením dodatku k Zmluve. Hoci zákon 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 vyslovene neukladá povinnosť 
vlastníkovi zbierkových predmetov, ktorý nie je galériou, zabezpečiť výkon správy zbierkových 
predmetov, kvalifikovaný výkon správy zbierkových predmetov zabezpečí mestská časť 
prostredníctvom svojho zamestnanca Mgr. art. Rastislava Mišíka . 

. _ .... _ .Mlilstská časť v súvislosti so zabezpečením výkonu základných odborných činností na 
zbierkových predmetoch oslovila aj Ga!ériu mesta Bratislavy, pričom zbierkové .predmety 
Galérii mesta Bratislavy ponúkla za obdobných podmienok ako CEVIU. Galéria mesta 
Bratislavy však so zverením zbierkových predmetov do správy nesúhlasila a mala 
záujem "len" o nadobudnutie zbierkových predmetov do svojho vlastníctva. 
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