Zmluva o budúcej zmluve
o odbere výsledkov výskumu
uzavretá podľa § 50a Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „budúci odberateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1 , 811 07 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481
2020372596

a
Názov
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
(ďalej len „budúci dodávateľ“)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, 814 99 Bratislava 1
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
dekan Univerzity Komenského v Bratislave
00397865

Preambula
Zmluvné strany v snahe sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj a pamiatky hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o budúcej zmluve
(ďalej len „zmluva“).
Čl. I
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dohodnutie rámcových podmienok budúcej spolupráce
pri príprave a využití výsledkov komplexného pamäťového portálu poskytujúceho informácie
o dejinách mesta Bratislavy (vrátane všetkých mestských častí).
Čl. II
Povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o bezplatnom poskytnutí výsledkov
výskumu a služieb výsledného pamäťového portálu budúcemu odberateľovi
za nasledovných podmienok:
2. Budúci dodávateľ sa zaväzuje:
a) že v prípade, ak projekt Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(APVV 16-0383), ktorého výsledkom má byť zhotovenie komplexného pamäťového
portálu ( ďalej len „projekt“) bude Agentúrou na podporu výskumu a vývoja podporený,
poskytne bezodplatne služby výsledného portálu budúcemu odberateľovi a všetkým
príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovacej pôsobnosti budúceho
odberateľa a spoločnostiam s majetkovou účasťou budúceho odberateľa. Budúci
odberateľ a subjekty uvedené v predchádzajúcej vete tak budú môcť využívať neustále
narastajúcu databázu tisícov zdigitalizovaných historických prameňov (predmety,
písomné pramene, obrazové a audio-vizuálne diela), ktoré budú dokumentovať vývoj

Bratislavy z hľadiska architektonického
a historického (udalosti).

(pamiatky),

personálneho

(osobnosti)

3. Budúci odberateľ sa zaväzuje:
b) že v prípade, ak projekt, ktorého výsledkom má byť zhotovenie komplexného
pamäťového portálu bude za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja
zhotovený, má záujem o odber služieb tohto portálu s cieľom umožniť svojim občanom
lepšie informovanie o historických pamiatkach, miestach či osobnostiach, spojených
s históriou Bratislavy,
c) uzavrieť s budúcim dodávateľom zmluvu, na základe ktorej budú môcť informácie
dostupné na portáli, ako aj samotný portál bezodplatne využívať všetky vedecké
a pamäťové inštitúcie a organizácie budúceho odberateľa (múzeum, archív, galéria
a iné).
Čl. IV
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu zmluvnými stranami
do 31. decembra 2017.
2. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu kedykoľvek vzájomnou písomnou dohodou
alebo odstúpením zo strany budúceho odberateľa.
Čl. V
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4)
zo zmluvných strán dostane dve (2) vyhotovenia.

vyhotoveniach,

z

ktorých

každá

2. Zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť podľa § 47a od. 1
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle budúceho
odberateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V Bratislave dňa 30.12.2016

.............................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor
hlavného mesta SR Bratislavy

V Bratislave dňa 03.01.2017

.............................................................
PhDr. Jaroslav Šušol, PhD, v. r.
dekan
Filozofickej fakulty UK

