
Zmluva o spolupráci

 č. SNM-BOJ-ZOS-2019/3789 (Int. č. 28/2019/DA)

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov ( „ Občiansky zákonník“) , v súlade so zákonom č. 206/2009 o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení jeho neskorších

zmien a doplnkov ( ďalej ako „ zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Názov:                                    Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice v Bojniciach
oprávnené konať na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-
4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny
Slovenského  národného  múzea  vydanej  rozhodnutím  Ministerstva  kultúry  Slovenskej
republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK-1062/2002-1 zo
dňa 1. júla 2002 a Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-
110/3868  zo  dňa  14.  marca  2019  o zmene  a doplnení  zriaďovacej  listiny  Slovenského
národného múzea.
Sídlo: Vajanského nábrežie č. 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM
Zastúpené: Mgr.  Jánom  Papcom,  riaditeľom  SNM-Múzea  Bojnice

v Bojniciach so sídlom Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice na
základe menovacieho dekrétu GR SNM

Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach realizácie
zmluvy: Mgr. Andrea Smitková, kurátor
Bankové spojenie: ŠP 7000243688/8180

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0024 3688
IČO: 00 164 721
IČ DPH: SK 2020603068
Kontakty: Mgr. Andrea Smitková, smitkova@bojnicecastle.sk

(ďalej len „Múzeum Bojnice“)
a

Titul, meno a priezvisko:       Mgr. art. Matúš Lányi
Adresa trvalého pobytu:  
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:  
Kontakt:  

(ďalej len „Partner“)

Múzeum Bojnice  a Partner  ďalej  aj  ako „zmluvné strany“  alebo jednotlivo  ako „zmluvná
strana“.

mailto:smitkova@bojnicecastle.sk


Preambula

1. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  údaje  uvedené  v záhlaví  tejto  zmluvy  sú  pravdivé
a aktuálne  a zaväzujú  sa  vzájomne  bez  meškania  oznámiť  druhej  zmluvnej  strane
každú  zmenu,  ktorá  by  mohla  mať  vplyv  na  plnenie  zmluvných  záväzkov.  Sú  si
vedomé,  že pri  neoznámení  takejto  skutočnosti  budú znášať  následky,  ktoré  môžu
druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

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

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v oblasti
zabezpečenia vydania katalógu k výstave Intervencie do času. Vydavateľom katalógu
je Múzeum Bojnice, pričom finančné náklady s jeho prípravou a tlačou znáša Partner.
Katalóg  vyjde  v náklade  100  kusov,  pričom  Múzeum  Bojnice  dostane  10  kusov
a Partner 90 kusov. Katalóg k výstave bude nepredajný.

2. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  počas  platnosti  a účinnosti  tejto  zmluvy  navzájom
spolupracovať za účelom naplnenia predmetu zmluvy podľa bodu 1 tohto článku za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Každá  zmluvná  strana  zodpovedá  výlučne  sama  za  záväzky  a právne  vzťahy,  do
ktorých vstúpi  vo  vzťahu k iným fyzickým,  či  právnickým osobám,  pokiaľ  v tejto
zmluve nie je dohodnuté inak.

4. Záväzky a právne vzťahy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zaväzovali druhú zmluvnú
stranu, musia byť druhou zmluvnou stranou písomne odsúhlasené.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri plnení tejto zmluvy budú vystupovať ako rovnocenní
partneri.

6. Každá  zmluvná  strana  je  povinná  vyvíjať  činnosť  na  dosiahnutie  predmetu  tejto
zmluvy a  zdržať  sa  akejkoľvek činnosti,  ktorá  by splnenie  predmetu  tejto  zmluvy
znemožnila alebo sťažila. 

7. Ak dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia podľa tejto zmluvy, je
zmluvná  strana  povinná  oznámiť  túto  skutočnosť  druhej  zmluvnej  strane  bez
zbytočného odkladu. 

Čl. III. Doba plnenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia jej
účinnosti a skončí vydaním katalógu, najneskôr však 31.1.2020.

2. Ukončenie zmluvy pred uplynutím dojednanej doby podľa Čl. III bodu 1 je možné:



a) dohodou zmluvných strán. Dohoda o predčasnom ukončení zmluvy musí byť
písomná.  Zmluva  zaniká  dňom,  na  ktorom  sa  dohodnú  zmluvné  strany.
Súčasťou  tejto  dohody  musí  byť  aj  spôsob  vzájomného  vysporiadania
záväzkov.

b) odstúpením od zmluvy.  Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto
zmluvy z dôvodu podstatného porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou. Za
podstatné  porušenie  záväzku  sa  považuje  omeškanie  zmluvnej  strany  s
akýmkoľvek plnením záväzku, ktorý si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve.
Za podstatné porušenie záväzku sa nepovažuje omeškanie zmluvnej strany s
akýmkoľvek plnením záväzku, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve,
ak  povinná  zmluvná  strana  urobí  nápravu  v  dodatočnej  lehote,  ktorú  jej
poskytne  oprávnená  zmluvná  strana  v  písomnom  oznámení.  Oprávnená
zmluvná  strana  je  povinná  v  písomnom  oznámení  špecifikovať  porušenie
záväzku, ktorého sa dovoláva, pričom dodatočná lehota na vykonanie nápravy
nesmie  byť  kratšia  ako tri  dni.  Odstúpenie  od zmluvy musí  byť  oznámené
druhej  zmluvnej  strane  písomne  a je  účinné  dňom  doručenia  oznámenia
o odstúpení zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na
náhradu škody.

Čl. IV. Záväzky Partnera

Partner sa zaväzuje:

1. Finančne zabezpečiť prípravu a tlač katalógu k výstave Intervencie do času.

2. Poskytnúť Múzeu Bojnice bezodplatne 10 výtlačkov katalógu.

3. Spolupracovať  v rámci  propagovania  výstavy  Intervencie  do  času organizovanej
Múzeum Bojnice počas jej trvania prostredníctvom vlastných kanálov, predovšetkým
prostredníctvom sociálnych sietí.

Čl. V. Záväzky Múzea Bojnice

Múzeum Bojnice sa zaväzuje:

1. Poskytovať pri vytváraní katalógu výstavy  Intervencie do času potrebnú súčinnosť,
podľa svojich personálnych možností spolupracovať pri príprave odborného obsahu do
katalógu.

2. Zabezpečiť doručenie povinných výtlačkov vyplávajúcich z pridelenia ISBN.

3. Uviesť ako vydavateľa Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice v Bojniciach.



Čl. VI. Osobitné  ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznamy, správy, výzvy, požiadavky a ostatné
písomnosti  doručované  v  súvislosti  s  touto  zmluvou  druhej  zmluvnej  strane  sa
považujú za doručené druhej zmluvnej strane, ak táto zmluva neurčuje inak: 
a)   v  prípade  doručovania  prostredníctvom  elektronickej  pošty  (e-mail)  dňom  jej

odoslania,  pričom je potrebné preukázať doručenie elektronickej  pošty (e-mailu)
potvrdením o odoslaní e-mailu a potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný
potvrdzujúci  e-mail  príjemcu  sa  nepovažuje  správa  automaticky  vygenerovaná
systémom alebo 

b) v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného
doručovania,  doručením písomnosti  druhej  zmluvnej  strane  s  tým,  že v prípade
doručovania  prostredníctvom pošty  musí  byť  písomnosť  zaslaná  doporučene  na
adresu určenú v záhlaví tejto zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj
deň,  v  ktorý  príslušná  zmluvná  strana,  ktorá  je  adresátom,  odoprie  doručovanú
písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou
na  pošte,  alebo  v  ktorý  je  na  zásielke,  doručovanej  poštou  príslušnej  zmluvnej
strane,  preukázateľné  zamestnancom pošty vyznačená  poznámka,  že  „adresát  sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  akékoľvek  písomnosti  týkajúce  sa  ukončenia  tejto
zmluvy budú doručované  prostredníctvom pošty, osobne alebo kuriérom.

3. Partner  ako  dotknutá  osoba  berie  na  vedomie,  že  Múzeum  Bojnice,  ako
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe tejto zmluvy,  vrátane súvisiacich
dokumentov  v rámci  predzmluvného  a zmluvného  vzťahu  v spojitosti  s osobitnými
zákonmi za účelom uzatvorenia tejto zmluvy a vedenia evidencie zmluvných vzťahov
prevádzkovateľa.  Spracúvanie  sa  vykonáva  v súlade  s nariadením  Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.
z.  o ochrane  osobných  údajov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších  predpisov.  Osobné  údaje  budú  uchovávané  po  dobu,  ktorá  je  určená
v súlade  so  zákonom  č.  395/2002  Z.  z.  o archívoch  a registratúrach  a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Partner zároveň svojím podpisom
potvrdzuje, že bol informovaný v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) a ust. § 19 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenom rozsahu o spracovaní osobných
údajov ním poskytnutých za účelom uzavretia tejto zmluvy a plnenia z tejto zmluvy.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej  republiky  v  zmysle  §  47a  zákona  č.  40/1964 Zb.  Občiansky zákonník



v znení  neskorších  predpisov  a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe
k informáciám   a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Obsah  zmluvy  je  možné  meniť  alebo  dopĺňať  len  formou  písomného  dodatku,
podpísaného  oprávnenými  zástupcami  oboch  zmluvných  strán,  ktorý  nadobudne
platnosť  podpisom  oprávnených  zástupcov  zmluvných  strán  a účinnosť  dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej
republiky.

3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami  Občianskeho zákonníka,   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 v platnom
znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy
neplatné, ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa
taktiež  dohodli,  že  ak  dôjde  k  situácii  uvedenej  v  prvej  vete,  nahradia  neplatné
ustanovenia  ustanoveniami  všeobecne  záväzných  predpisov,  ktoré  budú  svojím
obsahom a povahou najlepšie zodpovedať zámeru neplatného ustanovenia. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa
nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, je ktorákoľvek zo zmluvných strán
oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd
Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Múzeum
Bojnice dostane dve vyhotovenia a Partner jedno vyhotovenie.

7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením platného znenia tejto zmluvy v Centrálnom
registri zmlúv vedenom  Úradom vlády Slovenskej republiky.

8. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sa  riadne  oboznámili  s jej  obsahom,  že  nebola
uzatvorená  v tiesni,  ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  že  je  prejavom  ich
slobodnej a vážnej vôle, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bojniciach dňa ......................................

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

Mgr. Ján Papco    Mgr. art. Matúš Lányi   
riaditeľ SNM–Múzea Bojnice 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/

