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DODATOK č.3 K ZMLUVE 

O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII 

NA RIEŠENIE ÚLOHY č. APVV-17-0169 

 

 

uzavretá v zmysle zákona číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 

a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č.233/2008 Z. z. v spojení s ustanovením 

§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), 

 

medzi 

 

 

Nositeľ úlohy:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 

    Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava  

IČO:      00397687 

DIČ:      2020845255 

štatutárny zástupca:  Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík – poverený 

výkonom funkcie rektora 

v zastúpení:  prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU 

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     

(V ďalšom texte aj „organizácia zodpovedného riešiteľa“ alebo „FEI STU“) 

 

a 

 

  Spoluriešiteľská organizácia: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej 

         republiky 

         Lamačská cesta č. 8/A, 811 04 Bratislava  

 IČO:        00151882 

DIČ:        2020798395 

štatutárny zástupca:       prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ  

osoba zodp. za riešenie projektu: prof. Ing. František Uherek, PhD. 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica  

Číslo účtu v tvare IBAN:      SK59 8180 0000 0070 0065 8381 

(V ďalšom texte aj „spoluriešiteľská organizácia“ alebo „CVTI SR“) 

(FEI STU a CVTI SR spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

 

I.  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Rozhodnutím zo dňa 18.7.2018 agentúra APVV (ďalej ako „poskytovateľ“) rozhodla o 

poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu „Pokročilá technológia 

senzorov na báze organickej elektroniky“ (v ďalšom „Projekt“). Následne FEI STU ako 
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nositeľ Projektu uzavrel s APVV ako poskytovateľom prostriedkov Zmluvu o poskytnutí 

prostriedkov č. APVV-17-0169. 

2. Podľa článku III. odseku 6 uvedenej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, zmluvné strany 

uzatvorili zmluvu o poskytnutí prostriedkov pre spoluriešiteľskú organizáciu. Zmluvné 

strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto 

Zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Pôvodná spoluriešiteľská organizácia Medzinárodné laserové centrum, so sídlom 

Ilkovičova č. 3, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, IČO: 31780296, 

zriadenú zriaďovacou listinou č. 5563/1996-163 zo dňa 27. novembra 1996, v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 14. marca 2002 (ďalej len „MLC“) bola svojim zriaďovateľom 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jej 

zriaďovateľom zrušená bez likvidácie ku dňu 31. decembra 2020 podľa § 21 ods. 11 a 

§ 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách. 

4. MLC sa ku dňu 1. januára 2021 zlúčilo s príspevkovou organizáciou CVTI SR. Všetky 

práva a povinnosti MLC, vrátane majetku a súvisiacich práv a záväzkov, prešli dňom 1. 

januára 2021 na CVTI SR, ktorá bude plniť úlohy MLC, v dôsledku čoho zmluvné strany 

uzatvárajú ten dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“). 

 

II.  

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán, po zlúčení 

spoluriešiteľskej organizácie Medzinárodné laserové centrum s Centrom vedecko-

technických informácií Slovenskej republiky, v dôsledku čoho sa menia údaje 

spoluriešiteľskej organizácie tak, ako je uvedené v záhlaví tohto Dodatku. 

2. Predmetom tohto Dodatku je aj úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 

finančných prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii v zmysle článku II. odsek 8 a 9 

Zmluvy špecifikovanej v článku I. tohto dodatku. 

3. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom II. odsek 8 Zmluvy na poskytnutí 

finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2021 na bežné výdavky v celkovej výške 

4 975,- Eur (slovom „ štyritisícdeväťstosedemdesiatpäť eur“). 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že organizácia zodpovedného riešiteľa poskytne finančné 

prostriedky na účet spoluriešiteľskej organizácie uvedený v tomto Dodatku.  

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je schválený rozpočet projektu pre obe 

riešiteľské organizácie. 

6. Pod poskytnutím finančných prostriedkov sa rozumie poskytnutie finančných  

prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii prostredníctvom tohto dodatku po predložení 

priebežnej ročnej správy poskytovateľovi v zmysle článku II. odsek 9 Zmluvy. 

 

III.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom znení nemení a zostáva v platnosti ako 

celok.  
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2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi 

zmluvnými stranami.  

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 

zmysle článku VI odseku 4 Zmluvy.  

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží po dvoch.  

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 

s ňou ju slobodne a vážne podpisujú. 

 

Podpisy zmluvných strán: 

 

V Bratislave, dňa ...........................                     V Bratislave, dňa ......................... 

 

 

 

..............………………………………     ………………………….................... 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

                Dekan FEI STU                                                        generálny riaditeľ 

 

 


