Dohoda o urovnaní č. .................
uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi
Článok I
Zmluvné strany
Spolupracujúca organizácia:
Meno objednávateľa:
ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Štatutárny orgán: prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., konateľ
Ing. Lenka Nováková, konateľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Pavol Buček, PhD.,
IČO: 44 307 535
DIČ: 2022650894
(ďalej ako „spolupracujúca organizácia“ alebo „ŽP VVC“)
a
Organizácia zodpovedného riešiteľa:
Meno zhotoviteľa:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava
Slovenská republika
Splnomocnený zástupca:
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., dekan fakulty
Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
IČO:
00397687
DIČ:
2020845255
IČ DPH:
SK2020845255
(ďalej ako „organizácia zodpovedného riešiteľa“ alebo STU SjF)

Článok II
Predmet urovnania
1. Predmetom tejto dohody je urovnanie vzájomných práv a povinností, ktoré vznikli
medzi organizáciou zodpovedného riešiteľa a spolupracujúcou organizáciou na
základe zmluvy s identifikačným č. APVV-14-0244 uzatvorenou medzi Agentúrou na
podporu výskum a vývoja a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave
s názvom: „Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre
optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými
parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s,“.

2. Zmluvné strany majú záujem medzi sebou vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce
zo zmluvy č. APVV-14-0244 touto dohodou urovnať, pretože na základe tejto zmluvy
si zmluvné strany vzájomne plnili povinnosti.

Článok III
Dohoda o urovnaní
1. Zmluvné strany potvrdzujú, že na základe zmluvy č. APVV-14-0244 a následne
uzavretej „Zmluvy o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0244“ medzi
STU SjF a ŽP VVC boli plnenia zrealizované v zmysle nasledovných dokumentov:
 Zmluva s ŽP VVC s názvom: Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov
APVV-14-0244 vo výške 3 000,00 EUR,
 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. APVV-140244 o poskytnutí prvej časti finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2016,
vo výške 3 000,00 EUR,
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto „Dohody o urovnaní“ majú
vysporiadané všetky vzájomné záväzky vyplývajúce zo „Zmluvy o spolupráci
a poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0244“.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Úprava práva a povinností uvedených v tejto dohode sú vykonané výlučne za účelom
urovnania práv a povinností.
2. Dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov k nej a iba so
súhlasom všetkých účastníkov dohody.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán dohody touto dohodou výslovne neupravené sa
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.
4. Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom spolupracujúca organizácia
obdrží 2 rovnopisy a organizácia zodpovedného riešiteľa obdrží 3 rovnopisy.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody. Táto dohoda je
povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa §
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády
SR.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto dohody porozumeli a že táto bola spísaná
na základe ich slobodnej a skutočnej vôle. Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.
V Bratislave, dňa

2016

Za organizáciu zodpovedného riešiteľa:

Za spolupracujúcu organizáciu:

.................................................................
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
dekan fakulty

........................................................
prof. Ing. Ľudovít Parilák, PhD.
konateľ

........................................................
Ing. Lenka Nováková
konateľ

