
 
 
 

DODATOK č. 3 K ZMLUVE  O  SPOLUPRÁCI 
 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami : 
 
1/  
Názov :   Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo:     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
IČO:     42259088 
DIČ:                            2023399455 
IČ DPH:                                 SK2023399455  
Registrácia:   Registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR         

č. registrácie : 28351/2011/SCR 
Bankové spojenie:      
Číslo účtu:    
Konajúci:       Ing. Mgr. Tomáš Koniar PhD., výkonný riaditeľ 
(ďalej len „BTB“) 
 
2/  
Názov:   Múzeum mesta Bratislavy  
Adresa:    Radničná 1,815 18 Bratislava 
IČO:       00179744 
DIČ:            2020801761 
Bankové spojenie:                  
                                                
Zastúpená :    PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 
(ďalej len  „poskytovateľ“) 
 

Článok 1 
PREDMET DODATKU 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.5.2014 Zmluvu o spolupráci, ktorá bola menená 
dodatkami č. 1 zo dňa 5.4.2016 a  č. 2 zo dňa 28.2.2017.  

 
Predmetom tohto dodatku č. 3 je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečení 

produktu návštevníckych kariet Bratislava CARD, City & Region (ďalej len „BC“), ktoré 
vydáva BTB a pri poskytovaní súboru zliav Akceptačným miestom konečnému 
spotrebiteľovi/držiteľovi BC pri využívaní rôznych jeho služieb a produktov v súvislosti 
s produktom BC. BC má podobu a) plastovej karty, b) digiálnej karty v mobile alebo c) online 
karty vo formáte  PDF (online kartou sa prezentuje jej držiteľ na Aktivačnom mieste 
v tlačenej/listinnej podobe). BC v každej podobe  obsahuje číslo BC, meno držiteľa BC, dobu 
platnosti BC a čiarový/QR kód. Doba platnosti BC je 24, 48 alebo 72 hodín. Doba platnosti BC 
plynie od aktivácie BC alebo prvého využitia BC.  

 
1/ Zmluva o spolupráci zo dňa 21.5.2014 v znení dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
A) Článok  6 sa mení tak, že znie nasledovne: 

 
 
 
 



 
 
 
 

Článok 2 
Náhrada vstupného 

 
1/  Zmluvné strany sa dohodli, že BTB poskytovateľovi zľavy/výhody nahradí 50 % z ceny 
vstupného uvedeného v prílohe č. 1 k Zmluve o spolupráci. Podkladom pre výpočet náhrady 
vstupného budú výstupy  zo skenovacieho zariadenia BTB  a manuálnej evidencie , 
prostredníctvom ktorých budú preukazy Bratislava CARD, City&Region (BC) u poskytovateľa 
akceptované. Vzájomné odsúhlasenie počtu akceptovaných preukazov zodpovednými 
pracovníkmi BTB a poskytovateľa a následná fakturácia zo strany poskytovateľa prebehnú po 
uplynutí  každého kalendárneho štvrťroka. V prípade zmeny ceny vstupného počas platnosti 
tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný BTB o zmene vopred písomne upovedomiť. 
 

 
B) Príloha č. 1 k zmluve o spolupráci sa mení a dopĺňa nasledovne : 

 
1/ Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie 3  
Popis zľavy : zľava na vstupnom 
Výška zľavy v percentách:   100% 
Cena vstupného bez zľavy:   5,00 € 
Cena vstupného  pre držiteľa Bratislava CARD:  0,00 € 
Náhrada pre MMB: 2,50 € 
 
2/ Múzeum historických interiérov, Radničná 1 

    Múzeum vinohradníctva, Radničná 1 
Popis zľavy: zľava na vstupnom  
Výška zľavy v percentách: 100% 
Cena vstupného bez zľavy: 4,00 € 
Cena vstupného pre držiteľa Bratislava CARD: 0,00 € 
Náhrada pre MMB: 2,00 € 
 
3/ Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská 22 

    Múzeum farmácie, Lekáreň U červeného raka, Michalská 26 
Popis zľavy: zľava na vstupnom  
Výška zľavy v percentách: 100% 
Cena vstupného bez zľavy: 5,00 € 
Cena vstupného pre držiteľa Bratislava CARD: 0.00 € 
Náhrada pre MMB: 2,50 € 
 
4/Múzeum hodín, Dom U dobrého pastiera, Židovská 1 
Popis zľavy: zľava na vstupnom  
Výška zľavy v percentách: 100% 
Cena vstupného bez zľavy: 2,50 € 
Cena vstupného pre držiteľa Bratislava CARD: 0.00 € 
Náhrada pre MMB: 1,25 € 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5/ Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2 

    Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 
Popis zľavy: zľava na vstupnom  
Výška zľavy v percentách: 100% 
Cena vstupného bez zľavy: 3,00 € 
Cena vstupného pre držiteľa Bratislava CARD: 0,00 € 
Náhrada pre MMB: 1,50 € 
 
 
6/ Hrad Devín, Muránska ulica 
Popis zľavy: zľava na vstupnom  
Výška zľavy v percentách: 100% 
Cena vstupného bez zľavy: apríl – október:  5,00 € 
                                             november – marec: mimosezónne vstupné 
Cena vstupného pre držiteľa Bratislava CARD: 0,00 € 
Náhrada pre MMB: (IV-X) -2,50 €  a (XI-III)polovica mimosezónneho vstupného 
 
7/ Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 69 
Popis zľavy: zľava na vstupnom  
Výška zľavy v percentách: 100% 
Cena vstupného bez zľavy: 2,50 € 
Cena vstupného pre držiteľa Bratislava CARD: 0,00 € 
Náhrada pre MMB: 1,25 € 
 

C) Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci v znení dodatkov zostávajú nezmenené. 
 

 
Článok 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 1.4.2020, nie však skôr ako  v deň po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na internetovej stránke BTB.     
 
2/ Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, po jednom pre BTB a poskytovateľa.  
 
3/ Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne, 
vážne, neuzatvárajú ho v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho 
vlastnoručne podpisujú. 
 
 
V Bratislave dňa                  V Bratislave dňa 24.2.2020 
 

 
 
.............................................................   ................................................................ 
za BTB : Ing. Mgr. Tomáš Koniar PhD.            za poskytovateľa: PhDr. Peter Hyross 
 
 
 



 


