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Dodatok č. 3/2016  k zmluve  o spolupráci 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
CEIT, a. s. 

zastúpená štatutárnym orgánom: Ing. Miloš Bugan, PhD. – predseda predstavenstva 

sídlo:     Univerzitná 8661/6A 01008 Žilina, Slovenská republika 

IČO:     44964676 

IČ DPH:     SK2022890012 

peňažný ústav:     

číslo účtu:     

 (ďalej len „prijímateľ stimulov“) 

 
a 
 
Žilinská univerzita v Žiline, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií 

zastúpená štatutárnym orgánom: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. – rektorka 

sídlo:     Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina, Slovenská republika 

IČO:     00397563 

IČ DPH:     SK2020677824 

peňažný ústav:     

číslo účtu:     

(ďalej len „spoluriešiteľ“) 
 
 
 

Článok 2 
Úvod 

 
V zmysle čl. 2 bod 2.5 zmluvy o spolupráci sa zmluvné strany pre zabezpečenie financovania projektu 
aplikovaného výskumu „Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti procesov pri získavaní monokryštálov 
a optimalizácie parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov“ v rozpočtovom roku 2016 
dohodli na Dodatku č. 3/2016 ku zmluve o spolupráci.  
 
 

Článok 3 
Oprávnené náklady na predmet zmluvy v roku 2016 

 

3.1 Oprávnené náklady na rok 2016 v súlade so schváleným rozpočtom poskytnutia stimulov 
predstavujú pre spoluriešiteľa čiastku 152 866,- EUR (slovom: stopäťdesiatdvatisíc osemsto 
šesťdesiatšesť EUR). 
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Maximálna výška dotácie zo štátneho 

rozpočtu na krytie oprávnených nákladov 

podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona  

(priama forma stimulu) 

119 310,- EUR 

(slovom stodevätnásťtisíc tristodesať EUR) 

 z toho bežné výdavky 
119 310,- EUR 

(slovom stodevätnásťtisíc tristodesať EUR) 

 z toho kapitálové výdavky 
0,- EUR 

(slovom : nula EUR) 

ktoré tvoria oprávnených nákladov 

spoluriešiteľa 
78,05% 

Výška vlastných prostriedkov spoluriešiteľa 

v roku 2016: 

33 556,- EUR 

(slovom tridsaťtritisícpäťstopäťdesiatšesť EUR) 

3.2 V súlade s čl. 2 bod 2.5 zmluvy poskytne prijímateľ stimulov spoluriešiteľovi na financovanie 
predmetu zmluvy v roku 2016 schválenú časť dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 119 310,- 
EUR (slovom: stodevätnásťtisíc tristodesať EUR), z toho kapitálové výdavky 0,- EUR (slovom 
nula EUR). 

3.3 Spoluriešiteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na financovanie riešenia projektu aplikovaného 
výskumu v roku 2016 finančné prostriedky z vlastných  zdrojov v objeme 33 556,- EUR (slovom 

tridsaťtritisícpäťstopäťdesiatšesť EUR). 

3.4 Vecný, časový a finančný harmonogram riešenia predmetu zmluvy v roku 2016 je v Prílohe č. 1 
Dodatku 3/2016 k zmluve o spolupráci. 

 
 

Článok 4 

Osobitné  ustanovenie 

 

Spoluriešiteľ sa zaväzuje pri propagácii dosiahnutých výsledkov, v publikáciách, v patentoch, pri 

organizácii iných aktivít, ktoré vznikli v rámci riešenia projektu aplikovaného výskumu, ktorý je 

podporovaný poskytovateľom v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho 

rozpočtu v zmysle zákona uvádzať informáciu v nasledovnom znení: „Dosiahnuté výsledky 

(publikácia, patent, ochrana priemyselného vlastníctva, iná aktivita) vznikli v rámci riešenia 

projektu „Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti procesov pri získavaní monokryštálov a optimalizácie 

parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov“, ktorý je podporovaný Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho 

rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

5.2 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane prijímateľ stimulov, 2 spoluriešiteľ 
a 1 bude odovzdaný poskytovateľovi stimulov. 
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5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, nebol uzatvorený 
v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, a preto 
dodatok na znak súhlasu s jeho znením vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
V Žiline, dňa 6.5.2016                 V Žiline, dňa 
 
 
 
 
za prijímateľa stimulov:      za spoluriešiteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................           ............................................................... 
         Ing. Miloš Bugan, PhD.                            Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.          
predseda predstavenstva CEIT, a.s.    rektorka Žilinskej univerzity v Žiline 


