Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci pri
využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
s názvom „Kvantitatívna a kvalitatívna analýza geologických faktorov v urbanizovanom
území Bratislavy“, uzavretá podľa § 50a Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami :
Sídlo:
Právna forma :
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Názov fakulty :
Štatutárny zástupca:
IČO:
Osoba oprávnená rokovať
vo veci zmluvných:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:

Univerzita Komenského v Bratislave
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Verejnoprávna inštitúcia
Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
rektor UK
00397865
2020845332
SK 2020845332
7000072962/8180
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Dekan fakulty na základe plnej moci
39786506
Ing. Beáta Rajnáková
Doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

(ďalej len „Univerzita Komenského“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu:
6327012/0200
Osoba oprávnená rokovať
Ing. arch. Jela Plencnerová
vo veciach zmluvných a technických: zástupkyňa riaditeľa magistrátu a vedúca oddelenia
koordinácie územných systémov
(ďalej len „hlavné mesto“)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja predkladaného Agentúre pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Univerzita Komenského prehlasuje, že predkladá v rámci verejnej výzvy VV 2011
na Agentúru na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV) žiadosť o štátnu podporu
na riešenie projektu výskumu a vývoja s názvom „Kvantitatívna a kvalitatívna analýza
geologických faktorov v urbanizovanom území Bratislavy“ (výzva APVV: VV 2011)
(ďalej len „projekt“), ktorého časť obsahovej náplne bola spracovaná po konzultácii
s hlavným mestom.

2.

Univerzita Komenského prehlasuje, že na riešenie projektu disponuje dostatočným
odborným potenciálom a kapacitami a je pripravená v súlade s podmienkami podľa tejto
zmluvy predmetný projekt vyriešiť a predložiť jeho výsledky na možnú realizáciu
hlavnému mestu.

3. Hlavné mesto prehlasuje, že disponuje dostatočným odborným potenciálom a kapacitami
na aplikáciu výsledkov projektu výskumu a vývoja a je pripravené v prípade reálnej
aplikovateľnosti a zmysluplnosti jeho výsledkov v súlade s podmienkami podľa tejto
zmluvy predmetný projekt aplikovať v rámci svojej činnosti.
4.

Hlavné mesto prehlasuje, že pre účely riešenia projektu je pripravené poskytnúť
Univerzite Komenského potrebnú súčinnosť.
Článok II
Predmet zmluvy

1. Univerzita Komenského sa zaväzuje, že predloží APPV žiadosť o štátnu podporu spolu
s písomným znením projektu a s dokumentáciou podľa článku I bod 1 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že v prípade pridelenia prostriedkov zo štátnej podpory
uzatvoria Zmluvu o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
s názvom
„Kvantitatívna
a kvalitatívna
analýza
geologických
faktorov
v urbanizovanom území Bratislavy“ (výzva APVV: VV 2011), v ktorej budú dohodnuté
ďalšie podmienky jeho priamej aplikácie v súlade s podmienkami APVV v praxi.
3. Hlavné mesto sa zaväzuje odobrať a použiť výsledky projektu v prípade ich reálnej
aplikovateľnosti a zmysluplnosti v rámci svojej činnosti.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Univerzita Komenského sa zaväzuje:
a) dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy,
vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií,
b) v prípade schválenia projektu APVV tento vyriešiť a dodať ho bezodplatne
hlavnému mestu v printovej a elektronickej podobe na jeho možnú realizáciu
v praxi,
c) na riešenie projektu využiť výlučne finančné prostriedky poskytnuté na tento účel
APVV.
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2. Hlavné mesto sa zaväzuje:
a) v prípade reálnej aplikovateľnosti a zmysluplnosti výsledkov projektu zabezpečiť
ich využitie v praxi pre rozvoj a plánovanie urbanizmu hlavného mesta,
b) v prípade aplikácie projektu v praxi poskytnúť Univerzite Komenského ročnú
písomnú súhrnnú monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických
prínosoch výsledkov riešenia projektu v súlade s usmernením APVV, a to po tri
(3) nasledujúce roky po sebe.
Článok IV
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými
stranami do uzatvorenia „Zmluvy o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu
výskumu a vývoja s názvom „Kvantitatívna a kvalitatívna analýza geologických faktorov
v urbanizovanom území Bratislavy“ (výzva APVV: VV 2011)“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby na ktorú bola dojednaná,
c) rozhodnutím APVV o zamietnutí žiadosti Univerzity Komenského o štátnu
podporu na riešenie projektu,
d) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Univerzita Komenského a hlavné mesto sú oprávnení odstúpiť od zmluvy výlučne
v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti
a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom
keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej
strane.
Článok V
Osobitné ustanovenia
1. Univerzita Komenského a hlavné mesto sa zaväzujú, že všetky obchodné a technické
informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám
bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné
účely ako pre plnenie tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany súhlasia s poskytnutím tejto zmluvy pre účely APVV.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
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2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.
4. Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Univerzita Komenského obdrží dve (2) vyhotovenia a hlavné mesto tri (3) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa: 09. 11. 2011

V Bratislave dňa: 8. novembra 2011

Za Univerzitu Komenského v Bratislave

Za Hlavné mesto SR Bratislavu

............................................................
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. v.r.
dekan

..........................................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v.r.
primátor

Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja predkladaného Agentúre pre podporu výskumu a vývoja (APVV)

