
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
(ďalej len „Zmluva ") 

 
 

pod ľa  ustanovenia  §  269  ods. 2 zákona  č  513/1991  Zb. Obchod ný  zá konník  v znení  neskorších 
pred pisov  (ďalej len „Obchodný zákonník ") 

 
uzavretá medzi týmito zmlu vnými stranami 

 

Organizátor: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zapísaný: 

 
Štatutá rny orgá n: 

 
BIELA NOC, o.z. 
Floriá nska 1362/9, 04 0 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská repu bli ka 
42329141 
2024135421 
Register občianskych  zd ružen í vedený  Mi nisterstvom vm'.1tra Slovenskej 
repu bli ky, registračné číslo: WS/1-900/90-42446, dátum vznik u: 13.11.2013 
Zuzana Pacáková , predseda 

 
 

(ďalej len „Organizátor") 

a 

Partner: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO : 
DIČ: 
Štatu tá rny orgán: 

 
 

(ďalej len „Partner") 
 
 

PREAMBULA 

 
Múzeum mesta Bratislavy 
Radničná 1, 81S 18 Bratislava 
00179 744 
2020801761 
Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

 

Orga nizátor orga nizuje pod ujatie Biela noc 2021, ktoré sa uskutoční v Bratislave od dňa 17/09/2021 
od 19:00 hod. do dňa 03/10/2021 do 24:00 hod. (ďal ej len „Podujatie"). Keďže Partner má zá u jem 
spolu pracovať s Orga n izátorom  počas  Podujatia,  uzatvorili  zmluvné  strany  túto  Zmluvu  za 
nasledu júcich podmienok: 

 
PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je: 
a) záväzok Partnera a Organizátora splniť povi nnosti pod ľa tejto Zmluvy. 

 
PRÁV A A  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Organ izátor je povi nný je povi nný propagova ť Partnera v súvislosti s Podujatím, a to najmä : 

a) uveden ím  Partnera  na webovej stránke a v aplikácií propagujúce j  Podujatie  určenej 
Organ izátorom a rovnako na súvisiacich sociálnych sieťach, 

b) u vedením  Partnera  na  propagačných  materiáloch  súvisiacich  s Pod ujatím  u rčených 
Orga n izátorom. 

c)  Organizátor  je  povi nný  nai nštalovať  dielo  Afloat  od  autorov  Bohuša  Ku binského 
a Paulíny Ebri ngerovej obozretne k povahe architektú ry nádvoria Starej radnice. 
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2. Pa rtner je povi nný: 
a) poskytnúť m iesto u rčené Orga n izátorom v čase u rčenom Orga n izátorom denne do 24:00 

hod. a plniť si povi n nosti uvedené v tomto bode Zmlu vy riad ne a včas počas celého trvania 
Pod ujatia, 

b) poskytn úť elektrickú prípojk u počas celého trvan ia Podujatia, 
c) uzatvoriť ná dvorie Starej radnice a zamedziť prístu pu verejnosti pri inštalovaní diela 

Afloat d ňa  13/09/2021, 
d) u zatvori ť ná d vorie Starej radn ice a zamedziť prístu pu verejnosti pri deinštalovaní diela 

Afloat dňa 04/10/2021, 
e) och raňovať u melecké diela a i nštalácie vo verejnom priestore - nádvorie Starej radnice 

(ďalej len „Verejný priestor"), 
f) ozná miť Organizá torovi len úplné a správne údaje a informá ci e, 
g) oznámiť Organizátorovi každú zmenu svojich údajov bezodkladne, 
h) bezodkladne informovať Organizátora o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá je 

alebo môže byť dôležitá alebo podstatná pre riadne a včasné plnen ie pred metu Zmlu vy 
alebo ktorá by mohla byť spôsobilá, či u ž pria mo alebo nepriamo, zma riť alebo podstatne 
sťažiť plnen ie predmetu Zmluvy, 

(ďalej spolu len  „Povinnosti  Partnera "),  pričom  Partner  v plnom  rozsahu  zodpovedá  za 
údaje, i nformácie a podklady poskytnuté Organizátorovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 
Zmluvy. Partner je povin ný postu povať pri plnení svojich povin ností podľa tejto Zmluvy 
zodpovedne, vážne, hospodárne, efektívne, podľa všeobecne záväzných právnych pred pisov 
platných v Slovenskej repu bli ke a v súlade s  oprávnenými záujmam i Organizátora. 

3. Partner vyhlasu je, že sú mu známe ciele Organizátora a tieto ciele Organizátora sa Partner 
zaväzuje rešpektovať a pri pl není  predmetu tejto Zmluvy dodržiavať . Partner nesmie pri 
plnení pred metu tejto Zm luvy používať hanlivé a vu lgárne výrazy,  klam né  a  klam livé 
vyjad renia a ani inak zasiah nuť do práva na ochra nu osobnosti Organ izátora a/alebo iného 
subjektu. V prípade  porušenia tohto bodu Zmluvy je Organ izátor oprávnený zasiah nuť do 
uskutočňovania pred metu tejto Zmluvy a u praviť jeho uskutočň ovanie na náklady Partnera 
tak, aby bolo v súlade s cieľmi a úlohami Organizátora.  O výšku  náklad ov  vynaložených 
Orga n izátorom podľa tohto bodu Zmluvy je Orga nizátor oprávnený znížiť od menu Pa rtnera 
pod ľa tejto Zm luvy a v prípade, že náklady podľa tohto bodu Zmluvy presahu jú odmenu 
Partnera podľa tejto Zmluvy, je Partner povi n ný Organizátorovi bezodkladne nahradiť aj 
náklady presahu júce odmenu Partnera podľa tejto Zml uvy. 

4. Partner nie je oprávnený poveriť plnením predmetu  tejto Zm luvy tretie osoby. 
5. Organizátor je oprávnený kontrolovať plnenie povinností Partnera pod ľa tejto Zmluvy. Ak 

Organizátor zistí. že Partner postu puje v rozpore so svojimi povinnosťami, je Organizátor 
oprávnený dožadovať sa toho, aby Partner odstránil chyby vzniknuté vadným vykonávaním a 
postu poval riadnym spôsobom. Ak tak Partner neu robí ani v lehote mu na to poskytnutej a 
postu p Partnera by viedol k podstatnému porušeniu Zmluvy, je Organizátor oprávnený od 
Zmlu vy odstúpiť. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájom ne spolu pracovať a poskytovať si všetky informácie 
potrebné pre riadne a včasné pl nen ie svojich povi n ností a záväzkov vyplývajúc ich im zo 
Zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa zaväzuiu zachovávať  mlčanlivosť voči tretím osobá m o všetkých 
sku točnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykoná vaním činnosti podľa tejto Zmluvy, 
a to aj vo vzťah u k partnerom d ruhej zmluvnej strany. Povin nosti mlčanlivosti môže zmlu vn ú 
stran u zbaviť jedi ne dru há zmluvná strana s výni m kou prípadu, ak tak  ustanovu jú  platné 
právne pred pisy. 

 
 

ODPLATA 
 

8. Zml u vné strany sa dohodl i, že táto Zmluva je bezodplatná. 
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DOBA PLATNOSTI ZMLUVY, SKONČENI E ZMLUVY A ZMLUVNÁ POKUTA 
 

9. Zmluva sa uza tvára na dobu u rči tú, a to do dňa 13/09/2021 do dlla 04 /10/ 2021. 
10. Zml uvu  možno skončiť písomno u dohodou  zmlu vných strán. 
11. Odstúpi ť od tejto Zmluvy môže Organi zátor v obzvlášť závažných prípadoch, akými sú udalosti 

vis major, vráta ne prípadu rizi ka šírenia nebezpečného ľudského nákazlivého ochorenia. 
Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Partner poruší Zml u vu podsta tným 
spôsobom alebo aj bez uvedenia dôvod u. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považu je najm ä: 

12. a) neprofesionál ny prístu p Pa rtnera, 
13. b) h ru bé správanie sa Pa rtnera k účastn íkom Podu jatia , 
14. c) pi tie alkoholických nápojov a požívanie omamných a psychotropných látok Partnerom pred 

alebo počas Pod ujatia. 
15. Odstú penie od Zmlu vy m usí byť v písom nej forme a musí byť d oručené druhej zmluvnej 

strane. Orga nizátor môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj zaslaním odstú penia na e-mai lovú adresu 
Partnera, ktorá je uvedená v zá hlaví tejto Zmluvy. 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

16. Zmluva nadobúda  pla tnosť a úči n nosť d ňom jej podpisu  obidvoma zmlu vnými stranami. 
17. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s tou to Zml uvou si budú doručovať 

na ad resy uvedené v zá hlaví tejto Zml uvy. Písom nosť sa považu je za doručenú aj dňom, kedy 
sa vrátila odosielajúcej zmluvnej strane ako nedor učená . Písom nosť doručovaná 
elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu Partnera uveden ú v zá hlaví tejto Zmluvy sa 
považuje za doručen ú v druhý dei1 od jej odoslania, a to vrátane prípadu, keď ju adresát 
neprečítal. Akúkoľvek zmenu ad resy na doručovanie, ako aj ostatných konta ktných údajov 
(napr. e-ma ilovej adresy) je zm l uvná strana, u ktorej ku zmene došlo, povinná bezodkladne 
písom ne ozná miť dru hej zmluvnej strane spolu s uvedením nového kontaktného údaju, najmä 
novej adresy pre doručovanie, prípadne novej e-mailovej adresy. 

18. Práva a povi n nosti zmlu vných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne u pravené, sa riadia 
ustanoveniami Obchod ného zá kon níka. 

19. Akékoľvek zmeny alebo d opln ky obsahu tejto Zmluvy musia byť u robené formou písom ných 
dod atkov, ktoré bud ú platné, ak budú riadne potvrdené a pod písa né oprávnenými zástu pcam i 
oboch zmluvných strán. Po obojstrannom pod písaní sa stanú neod deliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy. 

20. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane podľa všeobecne záväzných právnych 
pred pisov Slovenskej republi ky neplatné alebo nevymoži teľné, platnosť alebo vymožiteľnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy zostáva nedotknu tá a zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne 
začať rokovať v dobrej viere a dohodn úť sa na nah radení takéhoto ustanovenia novým 
ustanovením, ktoré bude mať úči n ky čo najviac podobné úči n kom pôvodného ustanovenia, 
prihliadajúc pri tom najmä na kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanoven ia 
ako aj Zmluvy. 

21. Prípad né spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej Zmluvy bud ú riešené podľa 
právneho poriad ku Slovenskej repu bli ky príslu šnými súdmi Slovenskej repu bli ky. 

22. Všetky poskytn u té osobné údaje bud ú spracúvané v rámci pl nenia povinností Organizátora 
ako objednáva teľa činností od Partnera podľa Obchodného zákon níka a iných prísl ušných 
predpisov.    Pri    spracú vaní    osobných    údajov    Organizátorom    ste   dotknu tou    osobou 
a Orga ni zátor je prevádzkovateľom v zmysle zá kona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších pred pisov („ZOOÚ"). Účel spracova nia : Osobné údaje bud ú 
spracúvané na účel pl nenia Zmluvy a povi n ností Organizátora podľa Obchodného zá kon níka 
a iných osobitných právnych pred pisov. Príjemcovia osobných úd ajov: Subjekty verejnej 
správy a štátne orgá ny pri plnení zákonných povin ností. Prenos  údajov  do tretej  kraji ny: 
Organ izátor nepredpoklad á prenos osobných údajov do tretej kraji ny. Doba uchovávania 
osobných údaj ov: 10 rokov od vykona nia činností v zmysle tejto Zmluvy. Práva  dotknutej 
osoby: Ak sa budete dotkn u tý na svojich právach, môžete podať na Ú rad na och ra n u osobných 
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údajov návrh na kona nie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. ZOOÚ . V zmysle ZOOÚ 
má te právo na prístu p k osobným údajom, opravu osobných údajov ,  na  obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, výmaz osobných údajov a prenosnosť osobných údajov. Pri 
spracúvaní osobných ú dajov zo strany Organizátora nedochádza k au tomatizova ném u 
rozhodovani u ani profilovaniu. Odvolanie súhlasu: Osobné údaje nespracúva me na základe 
súhlasu, ale na splnenie zákonných povinností. Osobné údaje sú nevyhn u tné a v prípade ich 
neposkytnutia zmluvný vzťah podľa tejto Zmluvy nemôže vzniknúť. 

23. Táto Zm luva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
po jednom rovnopise. 

24. Zml uvné strany vyhlasu jt'.1, že osoby pod pisujúce túto Zml uvu sú k pod pisu Zmluvy oprávnené, 
túto Zmluvu si prečíta li, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú 
vážnu, slobodnú vôľu zmluvných strán, táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov, túto Zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni ani za nevýhod ných podmienok, na dôkaz čoho pri pá ja jú obe zmluvné 
strany tejto Zmluvy svoje pod pisy. 

 
Bratislava, 23.7.2021 

 
 

Organizátor: Zuzana Pacáková, predseda       
 
 
 
 
Partner: Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 
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