
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu  
VEGA č. 2/0132/21 

uzatvorená v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších  
predpisov, podľa zákona 172/2005 Z.z. v znení zákona č. 233/2008 Z.z. o organizácii štátnej  
podpory výskumu a vývoja a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení  

1. Nositeľ projektu:  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity 
SAV  
Botanický ústav  

Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava  

IČO: 00679089  
DIČ: SK2020831054  
Bankové spojenie a číslo účtu:  
IBAN: 
BIC: 
v zastúpení: Mgr . Anna Bérešová, PhD.  
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Mgr . Katarína Vantarová, PhD., samostatná  

vedecká pracovníčka  
v ďalšom texte aj "žiadateľ'' alebo "zmluvná strana"  

2. Spoluriešiteľské pracovisko:  
Ústav krajinnej ekológie SAV  
Štefánikova 3, P.O.BOX 254,81499 Bratislava  

IČO: 00679119  
DIČ:2020831076  
Bankové spojenie a číslo účtu: Štátna pokladnica Bratislava  
IBAN SK: 
BIC: 
v zastúpení: doc. RNDr. Zita Izakovi čová, PhD.  
osoba zodpovedná za riešenie projektu: Ing. Jana Špulerová, Phd. samostatný vedecký  

 pracovník  .-  

v ďalšom texte aj "spoluriešiteľ alebo "zmluvná strana"  

I. 
Úvodné ustanovenie  

1. Predmetom zmluvy je spoluúčasť na riešení projektu č. VEGA 2/0132/21, Diverzita  

lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii (vedúca  
projektu: Mgr. Katarína Vantarová, PhD.) a jej financovanie.  

2. Lehota na riešenie projektu začala l. 1. 2021 a uplynie dňom 31. 12. 2024.  
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II.  
Financovanie projektu  

1. Financovanie projektu sa uskutočňuje prevodom finančných prostriedkov z účtu  

zodpovedného riešiteľa projektu na účet spoluriešiteľskej organizácie.  
2. Finančné prostriedky na bežné výdavky budú poskytnuté naraz v jednej časti na celý  

kalendárny rok. Výška sa prepočíta z celkovej výšky finančných prostriedkov pridelených  
na projekt v danom roku podľa aktuálnej riešiteľskej kapacity spoluriešiteľskej  
organizácie.  

3. Pridelené finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov súvisiacich s riešením  

projektu v súlade s platnými pravidlami čerpania finančných prostriedkov VEGA.  

III.  
Realizácia prevodu finančných prostriedkov  

1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2021  
v celkovej výške 1 300 Eur (slovom "tisíctristo eur").  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca poskytne finančné prostriedky na účet  
spolupríjemcu v tvare                                        do 30 dní po podpísaní tejto  
zmluvy.  

3. Výška finančných prostriedkov poskytnutých spoluriešiteľskej organizácii v rokoch 2022-  
2024 bude špecifikovaná v dodatkoch k tejto zmluve. Bude sa odvíjať od výšky  
prostriedkov pridelených projektu v danom roku a bude stanovená obdobným spôsobom  
ako v roku 2021.  

4.  

IV.  
Záverečné ustanovenia  

1. Táto zmluva sa uzatvára na celú dobu riešenia projektu, jej platnosť končí vysporiadaním  

záväzkov z nej vyplývajúcich.  
2. V prípade neodôvodneného neplnenia časového a vecného harmonogramu riešenia  

projektu má nositeľ projektu právo od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je  
spoluriešiteľ povinný vrátiť nositeľovi projektu finančné prostriedky poskytnuté na  
riešenie plánovaných, ale nerealizovaných úloh projektu.  

3. Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len na základe písomných dodatkov podpísaných  

zmluvnými stranami.  

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali. Sú oprávnené s predmetom zmluvy  

nakladať, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, zmluvné prejavy  
sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zástupcovia  
zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.  
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4. 
 

 

Podpisy a pečiatky zmluvných strán:  

V Bratislave dňa  

Mgr. Anna Bérešová, PhD. 

riaditeľka CBRB SAV 
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Vo Bratislave dňa  

Doc. RNDr. Zita Izakovičová,PhD. 

   riaditeľka ÚKE SAV 

 

 

 
 


