ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU
s názvom CIRCULAR BRATISLAVA (CIRCUBA)
č. MAGBO2000059
uzatvorená podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
uzavretá medzi zmluvnými stranami:
Univerzita Komenského v Bratislave, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom, so sídlom Šafárikovo nám. 6, 818 06
Bratislava, zastúpená prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, IČO: 00 397 865
a jej
Fakulta managementu, so sídlom Odbojárov 10, 820 05 Bratislava, zastúpená prof. RNDr. Michal Greguš PhD., dekan,
osoba oprávnená na riešenie záležitostí vyplývajúce z tejto Zmluvy: doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., email:
████████████, telefón: ███████
(ďalej len „Budúci odovzdávajúci”)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 00 603 481, štatutárny zástupca Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, osoba oprávnená na podpisovanie tejto Zmluvy:
Ing. Tatiana Kratochvíľová, prvá námestníčka primátora, na základe poverenia, kontaktná osoba pre veci z tejto Zmluvy
vyplývajúce: Mgr. Ivana Maleš, ██████████, ████████
(ďalej len „Budúci odberateľ“)
(ďalej Budúci odovzdávajúci a Budúci odberateľ aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
za nasledovných zmluvných podmienok:
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Podľa požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne Agentúry na podporu výskumu a
vývoja (ďalej len „Agentúra“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizáciách štátnej podpory výskumu a
vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, v dokumente: Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020, bola v časti Úplné znenie verejnej výzvy, strana 2,
Požiadavky verejnej výzvy, ods. 3 formulovaná požiadavka dokladovať ku grantovému návrhu aj „Zmluvu o budúcej
zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi odovzdávajúcim a odberateľom“.

2.

Budúci odovzdávajúci reagoval na verejnú výzvu Agentúry (dostupné na https://www.apvv.sk/grantoveschemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html) a podáva ku dňu 23.11.2020 grantovú žiadosť s názvom „CIRCULAR
BRATISLAVA“. Budúci odovzdávajúci je výlučným duševným vlastníkom projektového zámeru a v prípade
úspešného získania grantu aj disponentom schválenej finančnej čiastky, určenej na realizáciu činností projektu a
zároveň je aj oprávnený výlučne disponovať s výstupmi projektu. Podpísaný originál tejto Zmluvy musí byť súčasťou
grantovej žiadosti Budúceho odovzdávajúceho, ktorý ho spolu s potrebnou dokumentáciou predloží Agentúre.

3.

Budúci odovzdávajúci má záujem o realizáciu projektu s názvom „CIRCULAR BRATISLAVA“ (ďalej len „projekt“),
ktorý predkladá s cieľom získania štátnej podpory od Agentúry v rámci verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na
riešenie projektov výskumu a vývoja.
Článok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok obidvoch zmluvných strán uzavrieť „Zmluvu o spolupráci a využití výsledkov
riešenia projektu v praxi“ v prípade schválenia návrhu projektu Budúceho odovzdávajúceho s názvom „CIRCULAR
BRATISLAVA“ Agentúrou, a to v lehote dohodnutej touto Zmluvou a po splnení podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve.
2. Budúci odovzdávajúci v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa písomného oznámenia Agentúry o schválení jeho
grantovej žiadosti špecifikovanej v čl. II, bode 1 tejto Zmluvy písomne oznámi Budúcemu odberateľovi, že jeho
grantová žiadosť k projektu bola Agentúrou schválená, že projekt je finančne podporený a vyzve Budúceho
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu 1/3

odberateľa na projektovú spoluprácu s Budúcim odberateľom, ktorá má začať dňa 01.07.2021 a má sa skončiť dňa
28.02.2024. Táto písomná výzva Budúceho odovzdávajúceho sa považuje za návrh na uzatvorenie „Zmluvy o
spolupráci o využití výsledkov riešenia projektu v praxi“ podľa čl. III, bodu 1 tejto Zmluvy (ďalej len „návrh zmluvy“).
Budúci odberateľ sa zaväzuje reagovať písomne na návrh zmluvy od Budúceho odovzdávajúceho v lehote do 10
kalendárnych dní od jeho doručenia. Zmluvné strany sa dohodli, že „Zmluvu o spolupráci o využití výsledkov riešenia
projektu v praxi“ uzavrú v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy od Budúceho
odovzdávajúceho Budúcemu odberateľovi.

3. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje v rámci spolupráce podľa „Zmluvy o spolupráci o využití výsledkov riešenia
projektu v praxi“ poskytnúť Budúcemu odberateľovi výsledky zo vzájomnej spolupráce, ktoré vzniknú pri realizovaní
projektu a ktoré môže Budúci odberateľ využiť pri svojich aktivitách bezodplatne.
4. Budúci odberateľ vyhlasuje, že na účely riešenia projektu poskytne Budúcemu odovzdávajúcemu všetku potrebnú
súčinnosť a podmienky poskytnutia tejto súčinnosti si zmluvné strany bližšie špecifikujú v „Zmluve o spolupráci o
využití výsledkov riešenia projektu v praxi“.
5. V prípade, ak podaná grantová žiadosť Budúceho odovzdávajúceho bude Agentúrou schválená a zmluvné strany
uzavrú „Zmluvu o spolupráci o využití výsledkov riešenia projektu v praxi“, Budúci odberateľ sa zaväzuje prevziať
od Budúceho odovzdávajúceho po ukončení realizácie výsledky výskumu v prípade ich reálnej aplikovateľnosti a
využiteľnosti v rámci svojej činnosti s cieľom ich implementácie do praxe.
Článok III
Ďalšie práva a povinnosti

1. Kontaktnou osobou Budúceho odovzdávajúceho je: doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., email:
██████████, telefón: ████████
2. Kontaktnou osobou za odberateľa je: meno: Mgr. Ivana Maleš, email: ████████ telefón: ██████
3. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje:
a) v prípade schválenia jeho podanej grantovej žiadosti Agentúrou schválený projekt realizovať a Budúcemu
odberateľovi dodať výsledky projektu bezodplatne v písomnej a elektronickej forme na ich možnú
implementáciu do praxe,
b) na riešenie projektu využiť výlučne finančné prostriedky poskytnuté na tento účel Agentúrou,
c) vypracovať projekt do 28.02.2024.
Článok IV
Doba trvania Zmluvy a ukončenie Zmluvy
1.

Táto Zmluva zaniká, ak Agentúra neschváli podanú grantovú žiadosť Budúceho odovzdávajúceho. Ak nastanú
skutočnosti špecifikované v tomto bode Zmluvy, Budúci odovzdávajúci je povinný o nich písomne informovať
Budúceho odberateľa do troch pracovných dní odo dňa, ako sa o ich vzniku dozvedel.

2.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do uzatvorenia budúcej ,,Zmluvy o
využití výsledkov riešenia projektu v praxi“ alebo do zániku Zmluvy v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy, podľa
toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 2 tohto článku Zmluvy
zaniknúť aj:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou,
c)

odstúpením od Zmluvy.

4.

Budúci odberateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť tento záväzkový vzťah výpoveďou s dvojmesačnou
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená na adresu Budúceho odovzdávajúceho.

5.

Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť z dôvodu porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou
v prípade, ak zmluvná strana, ktorá Zmluvu porušila, nevykoná nápravu v lehote určenej v písomnej výzve od druhej
zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy v listinnej podobe zmluvnej
strane, ktorej je odstúpenie adresované.
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6.

Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od Zmluvy nastávajú tiež dňom
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, ak bola zásielka doručovaná na adresu príslušnej zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom.
Článok V
Záverečné ustanovenia

1.

Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

2.

Na právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré ňou nie sú výslovne upravené, sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Budúci odovzdávajúci dostane jeden
rovnopis, Budúci odberateľ dostane tri rovnopisy a Agentúra dostane jeden rovnopis.

4.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s §5a 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. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejním Zmluvy v plnom rozsahu.

5.

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k
tejto Zmluve nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí
zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich
skutočnú, určitú, slobodnú a vážnu vôľu, Zmluva nie je uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18.11.2020____

V Bratislave, dňa 20.11.2020____

VR

VR

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Michal Greguš PhD.
dekan

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislave
Ing. Tatiana Kratochvíľová
Prvá námestníčka primátora
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