
Zmluva o vzájomnej spolupráci 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
________________________________________________________________________________________________ 

Zmluvné strany: 

1/  Obchodné meno:  Múzeum mesta Bratislavy 

  Sídlo:    Radničná ul. č. 1, Bratislava 

   IČO:    00179744 

 IČDPH:   SK 202080176 

   Zastúpená:   Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením MMB 

      (ďalej len „zmluvná strana 1“) 

    a 

2/  Obchodné meno:  FilmWorx Studios s.r.o. 

   Sídlo:      

  IČO:    50 710 699 

 IČDPH:   SK 212 044 8286 

   Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 117395/B 

   Zastúpená:    

      (ďalej len „zmluvná strana 2“) 

 

(zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 spolu aj ako „zmluvné strany“) 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o vzájomnej spolupráci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri natáčaní dokumentárneho filmu s pracovným názvom 

„HRAD DEVÍN“. 

 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
 a)  Zmluvná strana 1 sa zaväzuje: 

1. Poskytnúť zmluvnej strane 2 prístup do areálu hradu Devín za účelom natočenia dokumentárneho 
filmu DEVÍN. 

2. Poskytnúť prístup k zbierkovým predmetom, ktoré sú uložené na hrade Devín, na Bratislavskom hrade 
a v depozitári na Ivánskej ceste v Bratislave. 

3. Poskytnúť zmluvnej strane 2. odborné poradenstvo, za čo jej bude poskytnutý priestor v titulkoch filmu.  

4. Používať „zostrih“ podľa čl. II, písmeno b, bod 1. len spôsobom ako je dohodnuté v tejto zmluve. 

 

  

 



 b) Zmluvná strana 1 má právo: 

5. na uvedenie poďakovania za poskytnutú pomoc a spoluprácu v titulkoch filmu. 

 

 c)  Zmluvná strana 2 sa zaväzuje: 

1. Po dokončení dokumentárneho filmu DEVÍN vyhotoviť pre zmluvnú stranu 1 „zostrih“ v trvaní 3 minúty. 

2. Umožniť používanie „zostrihu“ na webovej stránke zmluvného partnera 1. 

3. Umožniť používanie „zostrihu“ v priestoroch hradu Devín formou predvádzania na obrazovke technicky 
vhodného video zariadenia. 

4. Poskytnúť zmluvnej strane 1 fotografie nasnímaných zb. predmetov. 

5. Vyplatiť honorár 500,-€ Zmluvnej strane 1 za odborné poradenstvo do 31.7.2021. 

 

d)  Zmluvné strany sa dohodli že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 
a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto 
zmluvy najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny s dôležité okolnosti. 

 
Článok III. 

Doba spolupráce 
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to aproximatívne na 10 dní v mesiaci jún a júl 2021. 

2. Zmluvná strana 1 súhlasí s tým, že kvôli náladovým záberom „leto – jeseň – zima“ sa filmový štáb vráti do areálu 
hradu Devín aj mimo dohodnutého času podľa podľa čl. III, bod 1. približne v rozsahu 2 dni/ročné obdobie. 

3. Zmluvná strana 2 je povinná o tom informovať Zmluvnú stranu 1 minimálne 1 deň vopred. 

 

Článok IV. 
Cena  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strane 1 poskytne Zmluvnej strane 2 k nasnímaniu areál hradu Devín 

a zbierkové predmety podľa čl. II, písmeno a, bod 1. a 2. bezodplatne 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strane 2 poskytne Zmluvnej strane 1 „zostrih“ dokumentu DEVÍN podľa 
čl. II, písmeno c, bod 1, 2 a 3. bezodplatne. 

 

Článok V. 
Dôverné informácie 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, nezverejnia ani iným spôsobom nepoužijú žiadnu informáciu, s 

ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 
2. Obmedzenia vzťahujúce sa na použitie alebo poskytnutie dôverných informácií podľa predchádzajúceho bodu 

tohto článku sa netýkajú takých informácií, keď : 
a)    druhá zmluvná strana udelila písomný súhlas so sprístupnením alebo použitím dôvernej informácie, 
b)    právny predpis alebo oprávnený štátny orgán uloží povinnosť sprístupniť dôvernú informáciu, 
c)    je sprístupnenie dôvernej informácie nevyhnutné pre realizáciu povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy 

 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Zmluvná strana 1 zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zmluvnej strane 2 nedodržaním podmienok podľa tejto 

zmluvy, ako aj za ušlý zisk. 



2. Zmluvná strana 2 zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Zmluvnej strane 1 nedodržaním podmienok podľa tejto 
zmluvy, ako aj za ušlý zisk. 

3. Účastníci Zmluvy sú povinní nahradiť si škodu vzniknutú porušením ich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 
Článok VII. 
Vyššia moc 

 
1. Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy po dobu 

trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nie je možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich 
povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli. 

2. Za vyššiu moc je pre účelu tejto zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá 
znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorá nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto zmluvy. Za 
vyššiu moc sa v hľadiska tejto zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, 
zemetrasenie, záplavy, vojna štrajk, epidémia a iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu zmluvných 
strán. 

3. Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy pozastavuje do doby odstránenia 
pôsobenia, prípadne následkov vyššej moci. 

 
Článok VIII. 

Platnosť zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je bližšie upravená v čl. IV., bod 1. a 2. 
2. Zmluvu je možné ukončiť na základe dohody zmluvných strán. 

 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanove-

niami všeobecne záväzných právnych predpisov.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so 
súhlasom obidvoch zmluvných strán.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.  

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a 
vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

Bratislava, dňa 14.6.2021       Bratislava, dňa  

 

 Zmluvná strana 1:                            Zmluvná strana 2: 

 

 

 _______________________                        __________________________ 

 Múzeum mesta Bratislavy                                FilmWorx Studios s.r.o. 

 Mgr. Zuzana Palicová                        Jaroslav Niňaj 
poverená vedením MMB      konateľ 


