
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a 
o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na 

riešenie projektu č. APW-0724-11 

uzavretá v zmysle zákona člslo 17212005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a v)'voja a o doplneni 
zékona č. 57512001 z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v zneni neskoršich 

predpisov v zneni zékona č. 23312008 Z.z. v spojeni s uslanovenlm § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v zneni 
neskoršlch predpisov medzi 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava 
ICO: 00586935 
DIC: 2020894986 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Číslo účtu : 700449010/8180 
konajúci: RNDr. Ladislav Brimich, CSc., riaditer GFÚ SAV 
osoba zodpovedná za riešenie projektu: RNDr. Peter Vajda, PhD. 

(ďalej len .prljemca• alebo .zmluvná strana") 

a 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 
ICO: 00397865 
DIC: 2020845332 
konajúci: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhO., rektor UK 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
Clslo účtu : 7000082845/8180 
v zastúpeni: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK 
osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: doc. RNDr. Roman Pašteka, PhO. 

(ďalej len .spoluprljemca· alebo .zmluvná strana•) 

l. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len ~poskytovater' ) bola zriadená Zákonom č . 

172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplneni zákona č . 

575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej štátnej správy v zneni neskorších predpisov v zneni 
zákona č. 233/2008 Z.z. (ďalej len .zákon č. 172/2005") na účel podpory výskumu a vývoja 
poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov. 
V súlade so zákonom č . 172/2005 Z.z. poskytovater rozhodnutím zo dňa 25.06.2012 
rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu formulovaného príjemcom 
v žiadosti o finančné prostriedky na riešenie projektu (ďalej len .žiadost"') pod názvom 

Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov 
tepla suchých hornín Slovenska, 



l 
ktorý má u poskytovateľa pridelené identifikačné číslo APW-0724-11 (ďalej len .Projekt") za 
podmienok uvedenych v .Zmluve o poskytnut! prostriedkov č . APW-0724-11 " (priloha č.2). 
Písomné znenie schváleného projektu je priložené k tejto .Zmluve o spolupráci pri riešeni 
projektu a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APW-
0724-11 • {ďalej len .Zmluva o spoluprácn ako príloha č . 1 . Obe prílohy sú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy o spolupráci. 

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli, že 
táto zmluva sa bude spravovat' ustanoveniami Obchodného zákonníka v zneni neskorších 
predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

ll. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluva sa uzatvára v súlade s čl. Ili bod 6 .Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. APW-
0724-11 w {ďalej len .Zmluva o poskytnutí prostriedkov APW"), v ktorom sa uvádza, že 
ak príjemca spolupracuje pri riešeni úlohy s inými právnickými alebo fyzickými osobami 
uvedenými v Projekte v pozícii spolupríjemcu, finančné prostriedky im môže príjemca 
poskytnúť iba na základe osobitnej zmluvy. 

2. Spoluprljemca sa zaväzuje realizovať svoju tasť Projektu v súlade so schváleným 
Projektom (príloha č. 1 ), tak ako je uvedené v Zmluve o poskytnuti prostriedkov APW 
(príloha č . 2) , a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolupráci. Príjemca sa 
zaväzuje poskytnúť spolupríjemcovi za týmto účelom finančné prostriedky v rozsahu a 
za podmienok podra tejto Zmluvy o spolupráci, Zmluvy o poskytnutí prostriedkov APW 
a v súlade s usmerneniami poskytovatera. 

3. Osoba zodpovedná za riešenie projektu zo strany spolupríjemcu zodpovedá za použitie 
finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie časti Projektu v súlade so schváleným 
Projektom (príloha č . 1), so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov APW (priloha č . 2) 

a s Usmernením poskytovatera k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami 
v rámci všeobecnej výzvy W 2011 (príloha č. 3) , prípadne novelizáciou tohto usmernenia 
zverejnenou na stránke poskytovateľa (ďalej len .Usmernenia k hospodáreniu·). 

4. Finančné prostriedky poskytnuté na riešenie Projektu môžu byť použité len v lehote 
určenej na vykonanie Projektu, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy o spolupráci, Zmluvy 
o poskytnutl prostriedkov APW (príloha č . 2) a schváleného Projektu (priloha č.1 ). 
Spoluprljemca sa zaväzuje čerpať finančné prostriedky v súlade s Usmerneniami k 
hospodáreniu, ako aj pokynmi príjemcu a v plnom rozsahu zodpovedá za riešenie jeho 
časti Projektu. 

S. Všetky zmeny spoluprfjemcu, týkajúce sa schváleného Projektu, ktoré vyžadujú písomnú 
žiadosť podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov APW (príloha č . 2) ako aj v zmysle 
Usmernení k hospodáreniu, je potrebné požiadať poskytovateľa prostredníctvom príjemcu. 
Realizácia vyššie uvedených zmien je možná až po odsúhlasení zmien poskytovateľom . 

6. Lehota na riešenie Projektu začína plynúť dňom 1.7.2012 a uplynie dňom 31.12.2015. 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja je oprávnená vo výnimočných prípadoch schváliť 
predlženie tejto lehoty, na základe písomnej odôvodnenej žiadosti , najviac však o šesť 
mesiacov. Odôvodnenú plsomnú žiadosť o predlženie lehoty je spoluprijemca povinný 



doručiť príjemcovi najmenej 40 kalendárnych dni pred uplynutím lehoty, o predÍženie 
ktorej žiada. Predlženie lehoty nemá vplyv na výšku poskytnutých finančných 
prostriedkov. 

Rozpočet Projektu pre spoluprijemcu bol určený na základe kalkulácie nákladov na 
riešenie Projektu podľa ustanovenia § 17 zákona č. 172/2005 Z.z. a predstavuje pre 
spolupríjemcu celkovú čiastku 19 851,- eur (slovom: devätnásťtisíc 

osemstopäťdesiatjeden eur). Finančné prostriedky na riešenie Projektu budú 
spolupríjemcovi poskytnuté maximálne do výšky 19 851,- eur (slovom: devätnást'tisíc 
osemstopäťdesiatjeden eur) na bežné výdavky. 

8. Finančné prostriedky na riešenie Projektu spoluprijemcom môžu byť poskytnuté vždy 
maximálne na obdobie jedného rozpočtového roka (alebo jeho časti) , v rámci ktorého sa 
tieto musia vyčerpať a spotrebovať na určený účel. Suma pridelená spolupríjemcovi na 
obdobie prvého rozpočtového roka na bežné výdavky predstavuje čiastku 1265.- eur 
(slovom: jedentisícdvestošesťdesiatpät' eur). 

9. Finančné prostriedky na riešenie časti Projektu pripadajúcej na spolupríjemcu môžu byť 
poskytnuté na nasledujúci rozpočtový rok za podmienok stanovených v odseku 10 a 11 
tohto článku v dvoch častiach . 

1 O. Poskytnutie prvej časti finančných prostriedkov v zmysle odseku 9 tohto článku je 
podmienené predložením priebežnej ročnej správy vypracovanej v súlade 
s usmerneniami príjemcu stanovenými pre vypracovanie priebežnej správy 
a uzatvorením dodatku k tejto zmluve. 

11. Poskytnutie druhej časti finančných prostriedkov v zmysle odseku 9 tohto článku je 
podmienené výsledkami kontroly plnenia cieľov projektu vecne príslušnou radou 
poskytovatera a uzatvorením dodatku k tejto zmluve. 

12. Každé poskytnutie finančných prostriedkov bude predmetom osobitného dodatku k tejto 
zmluve. 

Ili. 
SPÔSOB ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

1. Príjemca poskytne spolupríjemcovi finančné prostriedky, v nadväznosti na poskytnutie 
finančných prostriedkov od poskytovateľa, podľa kalkulácie rozpočtu, ktorý je súčast'ou 
jeho časti Projektu, na príslušný rozpočtový rok do 30 dní od účinnosti tejto 
zmluvy/dodatku k zmluve na účet spolupríjemcu číslo 7000082845/8180, (ďalej len M účet 

spolupríjemcu"). 

2. Právo disponoval' s účtom spolupríjemcu a s finančnými prostriedkami poskytnutými 
príjemcom po celú dobu účinnosti tejto zmluvy môže mat' len spolupríjemca. 
Spoluprijemca je povinný bezodkladne písomne oznámiť príjemcovi všetky zmeny 
týkajúce sa účtu spolupríjemcu. 

3. Finančné prostriedky je možné čerpať spolupríjemcom len v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č . 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č . 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č . 231/1999 Z. z. o štátnej 



pomoci v zneni neskorších predpisov, zákonom č. 172/2005 Z. z., č.131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov, v súlade s Projektom (príloha č . 1) , v súlade s touto Zmluvou o spolupráci, 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov APW (príloha č.2) , v súlade s prílohou č . 

3 tejto zmluvy a v súlade pokynmi príjemcu, ktoré vyplývajú z usmernení a pokynov 
poskytovateľa , ako aj usmerneniami príslušného ústredného orgánu štátnej správy. 

Všetky náklady súvisiace s Projektom je nevyhnutné doložiť prehľadom o výške, 
spôsobe a účele čerpania finančných prostriedkov, vypracovaným podľa skutočných 
nákladov na riešenie Projektu a platných usmernení poskytovateľa a príjemcu. 
Spolupríjemca je povinný uchovať všetky dokumenty vrátane účtovných dokladov 
týkajúcich sa Projektu najmenej 5 rokov nasledujúcich od roku, kedy uplynie lehota na 
riešenie Projektu, resp. do vyriešenia prípadných nezrovnalostí súvisiacich s Projektom. 

5. Pri obstaraní tovarov, služieb a verejných prác, ktoré majú byť uhradené z poskytnutej 
finančných prostriedkov, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č . 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

6. Finančné prostriedky, ktoré boli určené na čerpanie v obdobi rozpočtového roka a v tomto 
obdobi neboli zo závažných a preukázatefných dôvodov spotrebované, musia byť použité 
v nasledujúcom rozpočtovom roku iba v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. , zákonom č. 

131/2002 Z.z. a výlučne v zmysle usmernenia poskytovateľa a príjemcu. 

7. Spolupríjemca je povinný priebežne kontrolovat' priebeh prác spojených s riešením časti 
Projektu a čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov. Zodpovedá za to, že pridelené 
prostriedky budú využívané podľa pokynov osoby zodpovednej za riešenie časti Projektu. 
Keď spolupríjemca zisti , že tieto pokyny sú v rozpore s podmienkami zmluvy, Projektom, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a usmerneniami poskytovateľa a príjemcu, je 
povinný pozastavil' realizáciu platieb a zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr do 3 
pracovných dni od pozastavenia realizácie platieb, informovat' o tejto skutočnosti 

príjemcu. 

8. Príjemca je povinný informoval' spoluprijemcu o zmenách v Projekte, ktoré súvisia 
s čiastkovými úlohami , ktoré získa počas riešenia projektu od poskytovatera. 

9. Spoluprijemca sa zaväzuje finančné prostriedky, ktoré mu príjemca na základe tejto 
zmluvy poskytne, nepoužiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a 
pôžičiek , na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v súlade 
s usmerneniami , na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových 
rokoch a na úhradu sankcií vyplývajúcich z článku V. tejto zmluvy. 

1 O. Spolupríjemca je povinný na požiadanie príjemcu ako aj poskytovateľa predložit' listinné 
dôkazy, resp. dokumenty, ktoré preukazujú účelovost' a správnost' použitia finančných 
prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté. 

11 . Zmluvné strany sa dohodli, že spoluprijemca je oprávnený použit' pridelené finančné 
prostriedky v prvom roku riešenia Projektu aj na refundáciu výdavkov súvisiacich s 
riešením Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č . APW (príloha č. 2). 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupríjemca je v ďalších rokoch riešenia Projektu 
oprávnený refundovať výdavky, ktoré vynaložil pri riešení Projektu v čase od 1.1 . daného 



kalendárneho roka až do dňa , kedy boli na účet spolupríjemcu pripísané finančné 
prostriedky. 

Spolupríjemca čestne vyhlasuje, že sa jeho prostredníctvom neposkytne a nebude 
poskytovať žiadna nepriama štátna pomoc tretím osobám (ani fyzickým ani právnickým). 

Pod nepriamou štátnou pomocou sa rozumie poskytnutie čo i len časti finančných 

prostriedkov tretej osobe alebo tretím osobám spolupríjemcom z prostriedkov 
poskytnutých príjemcom na účet spolupríjemcu a to v prípade, ak spolupríjemca nespíňa 
aspoň jednu z podmienok uvedených v článku Ili. odsek 15 tejto zmluvy. 

Za poskytovanie nepriamej štátnej pomoci sa nepovažuje konanie v rozpore s článkom 
Ili. odsek 14 ak spoluriešiteľská organizácia sp[ňa aspoň jednu z týchto podmienok: 
a. zúčastnený podnik znáša celkové náklady projektu, 
b. výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu vo veľkom 

rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva k výsledkom výskumu a 
vývoja, ktoré sú výsledkom činnosti spoluriešiteľskej organizácie, sa v plnej miere 
pridelia spoluriešitefskej organizácie, 

c. spoluriešiteľská organizácia dostane od zúčastneného podniku náhradu 
zodpovedajúcu trhovej cene práv duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti 
príjemcu vykonanej pri realizácii projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnený/é podnikly. 
Akýkoľvek príspevok zúčastneného podniku k nákladom príjemcu sa od tejto náhrady 
odpočíta . 

16. Pod pridelením v plnej miere sa na účely tejto zmluvy rozumie, že spolupríjemca má 
v plnej miere hospodársky prospech z týchto práv, ponechaním si plného práva s nimi 
disponovať, ide najmä o vlastnícke právo a licenčné právo. Tieto podmienky môžu byť 
splnené, aj keď sa príjemca rozhodne uzavrieť ďalšie zmluvy týkajúce sa týchto práv, 
vrátane ich licencovania spolupracujúcemu partnerovi. 

17. Náhrada zodpovedajúca trhovej cene práv duševného vlastníctva sa týka náhrady za 
hospodársky prospech vyplývajúci z týchto práv v plnej výške. V súlade so všeobecnými 
zásadami štátnej pomoci a vzhľadom na ťažkosti spojené s objektívnym stanovovaním 
trhovej ceny práv duševného vlastníctva bude podmienka považovaná za splnenú, ak 
bude spoluriešiteľská organizácia ako predajca v momente uzatvárania zmluvy 
preukázateľne rokovať s cieľom získať maximálny prospech. 

18. V prípade porušenia článku 111. odsek 13 tejto zmluvy spolupríjemcom, poskytovateľ 
prostredníctvom príjemcu bude požadovať od spolupríjemcu vrátenie finančných 

prostriedkov poskytnutých zúčastnenému podniku alebo zúčastneným podnikom formou 
nepriamej štátnej pomoci. 

1 9. Spolu príjemca sa zaväzuje vrátiť finančné prostriedky poskytnuté vo forme nepriamej 
štátnej pomoci príjemcovi v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zistení 
poskytnutia finančných prostriedkov vo forme nepriamej štátnej pomoci a výzvy na ich 
vrátenie zaslanej poskytovateľom prostredníctvom príjmateľa . 

20. V prípade, že spoluprijemca nevráti finančné prostriedky poskytnuté vo forme nepriamej 
štátnej pomoci príjemcovi v lehote uvedenej v článku Ili. odsek 19 tejto zmluvy, zakladá 
toto nesplnenie povinnosti oprávnenie príjemcu na odstúpenie od zmluvy a povinnosť 
spolupríjemcu vrátenie nespotrebovaných finančných prostriedkov poskytovaterovi 



prostrednfctvom prfjemeu T)'mto nie sU dotknuté ustanovenia v$&ot>ecne zävaznj'd'l 
predprsov. 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Spolup4'1jemca sa zavázuje, te pripadné upozornenia a usmernenia poskytovatal a ako 
aj uStnemenia samotného 5)11jemcu, ktoté mu budú doručené aJebo inak oznámené, 
zohfadni pri <falt.om vykonávani Projektu a vzniknuté nezrovnalosti aJebo prrpadný 
nesU1ed s touto zmluvou ods:trém bez zbytočného odkladu, najnesk& do lehoty 
stanovenej pripmcom tak, aby balt dodrtané Jehoty urOené poskytovaterom. 

2. Spoulprijemca zodpovedá prijOmoovo za včasné a riadne vykonanoe často Projektu za 
ktorú zodpovedá, za riadne použitie finančnYch prostriedkov v súlade so schváleným 
rozpočtom Prqektu a za včasné a riadne plnenie si povmnosti pod' a tefl o zmluvy. 

3. Ak spoluprijemca zisti. te povinnosti vyplývajUce z tejto zmluvy nemôže z róznych pričin 
splniť, je povinny o tom okamžite, najneskôr do 8 dni od tohto ZIStenia, pisomne 
informovaf prijemcu. 

4. Zmluvné strany sa dohodh, že porušeníe ustanovenia odseku 1 ., 2. alebo 3. tohto článku 
sa považuje za zvlášt' závažné poruäenie tejto zmlwy a je dôvodom, pre ktorý môže 
príJemca od tejto zmlwy odstúpiť. 

5. Spoluprijemca je povinný spotrebované prostriedky vrétt' poskytovatefoV1 
pľ0$trednictvom príjemcu v pripade. te :isti. te boh spotrebované v rozpore 
s podmienkam• stélflovenými touto zmluvou a so Zmluvou o poskytmAi prostriedkov 
APW (priloha č. 2), v rozpore so schváleným Projektom vrátane rozpočtu (prnoha č. 1 ), 
v rozpore s usmernentami poskytovatela PfOStredníctvom pdjemeu alebo v rozpore so 
v~obecne záväzným! právnymi predpismi. 

V prípade. ak poskytovater zistí, ie spolupriJemea čerpal finančné J)(OStnedky neúčelne 
alebo boti spotrebované v rozpore s podmi>enkami stanoveným• touto zmluvou, so 
Zmfuvou o poskytnutí prostnodkov AP'IN (prifoha č.2), v rozpore so schváleným 
Projektom vratane rozpočlu, v rozpore s usmerneniami poskytovatera ako aj prlJemcu 
aJebo v rozpore so Weobecne zävaznými pravnyms predpisrrw, J8 spotupriJemca povinný 
na základe výzvy poskytovatela prostredníctvom P'ijemcu tieto finančné prostried<y 
vrätif poskyto\latefovi prostrednlctvom prijemcu v lehote stanovenei vo výzve. 

Spolupr1jemca je po'linny predložiť prijemcovi za kafd'ý ka'endM'Iy rok rielenía Projektu 
v elektronickej aj listinMj forme (v jednom originély) podrobnú a d6kladne vypracovan U 
ročnU správu o postupe prác na ProJekte a o hospodáreni s posltytnutými finančnými 
P'OStríedkaml do 20 1. nasledujúceho kalendárneho roka. ROčná správa musi 
oll$ahovat' aj prehlad o výäke, spôsobe a učele čerpania finančných prostnedkov za 
prisluäné obdobie vypracovaný podla skutočne vynaložených nákladov a výdavkov na 
riešenie ProJektu a v zmysle platných usmerneni poskytovatera a prf1emcu. Súčasfou 
finančnej sprilvy musí byť ~i tabul'l<a zúčtovania so štatnym rozpočtom ako aj 
::t06vodneme un1en v čerpaní oproti pôvodnému rozpočtu za daný rok a zdôvodnenie 
zmien oproti p lilnu na rok nasledujúci. V prfpade ak spolupríjemca nespotrebuje 
pric:k!lené finanené prostriedky za dany rok je povinný ich vrátiť na účet príjemcu do 25.1. 
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nasledujúceho rOka (v ktorom sa podáva vyúčtovanie). RoOOú spn\vu nie je potrebné 
vypracovať za rok, v ~torom spoluprijemca vyptacuje merečnu Sptävu podľa Odseku 8 
a 9 tohto článku. 

Spoufprfjel"nCa za útelofn posúdenia splnenia pov;nnostl vypl'(vajúcich z tejto zmltNY 
odovzdá rie~enie jeho časti Projektu formou záverečnej správy podra ustanovenia 
článku IV. Odsek 9 to,to unluvy. 

Sptuprt,emca je povinn~ dO 20 kalendárnych dnf odo (!/\a uptynuna lehoty na vykonanie 
projektu doruert' (elektron!CI<ou po!ítou a písomne v jednom vyhotoveni) prljemcovi 
záverečnú sprävu o vykonaných činnostiach na Projekte a o hospOdáreni s poskytnut)tmi 
prostriedkami za obdobie posledného kalendárneho roka riešenia Projektu Zéverečná 
tpräiJa musí obsahovať aj prehľ::Jd o výške. spôsobe il účele ~rpani~ finantných 
prostriedkov za prlsJu!né obdobie rozpočtového roka, vyptacovaný podľa skutočne 
vynaložených náldadov a výdav1<.ov na ri~enie projektu a pfatnj'ch usmernení 
poskytovatela ako aj prijerncu v danom rozpočtovom roku do dM uplynutia lehoty na 
r.ešenie Prqektu. 

10. Pri;emca je povinný údaje o finančnYch prostnedkoch a zdôvodnenia čerpania z 
čiastkových ročných spr.W RS2 a zaverečnej správy Z$2 spolu-prijmateľa zahmút' 
v plnom rozsahu do ročtlYch sprav a záverečnej sprévy pre poskytovateľa. 

11. V zmysle Zmluvy o poskytnut! prostriedkov APW (príloha č. 2) medzi poskytovaterom 
a prijemcom je poskytovatel pov1nný katdoročne vy~onávar vyhOdnotenie netenta 
Projektu a ~ontrotu ptnen1a oerov Projektu. vrátane kontroly čerpama a účetnosb 
vynakladama finančných prostriedkov pOdľa pOdmenok zmluvy o poskytnut! 
ptOstriedkov v zmysle zákona 1:.17212005 Z.z. Na Základe vyhOdnotenia rie!íenia 
Protektu PQ$kytovater rozhodne o Jeho ďalšom fin~moov~ni 

12. V zmysle hlavnej zmluvy medzi poakytovaterom a prijemcom je poskytovater opuivnený 
vykonáva( näs'ednú finantnú kontrolu v &úlitde so zákonom č. 502/2001 Z.z. o fina.nčneJ 
kontto~ a vnútornom audrte a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znenr 
neskoršfch predpisov počas wan1a zmluvného vzt'alvJ ako aj po jeho ukončeni, a to aj 
v prlpade Odstúpenia Od zmluvy alebo vypovedania zmluvy. 

13. Spolupr1Jemca s.a zavazuje, na po!iadanie poskytovatera alebo prij&mcu, dodať 
informácie o rieAeni Pro;ektu v zneni a vo forme pou!iternej pfe propagáciu výsledkov 
rie~nia PrOjekh.J pre !irokú vereJnOs( 

14. Zmluvné strany sa dohod~. fe vtastnfcke právo k hnuteľn~m veciam a nehnutenosnam 
zaobslaraným z poskytnutých finančných pors!riedkov sa nadi uslanovenlm § 21 odsek 2 
Zákona č 17212005 Z. z. 

15. Všetky vYskumné bnnosti zahrňujúce rudských účastnikov. ľudské eml:rlá, tkamvá. ako aj 
výskumné činnosti použlvajUce zvierata, musia byť schv:ilené príslušn~mi ebckými 
komisiami v súlade s pris.lušnými zakorvni a všeobecne záväznými predpismi. 

16. Vlastnfctvo k výsledkom riešenia projektu sa riadi ustanoveniami § 21 Zákona č. 

17212005 z. z. 

17. Všetky zverejnenia výsledkov Projektu budu obsahovaľ poznamku s nasledOvným 
znenlm· .Táto práca bola podporovaná AgentúfOU na podporu výskumu a v'fvoja na 



zaklade zmluvy č. APW-0724-11". Vprtpade zverejnema v anghckom jazyku bude 
znenie • This work was supported by t11e Slovak Researcll and Development Agency 
under the contrac1 No. APW-0724-11'. 

18 Spoluprijemca je oprávnen)' označiť pracovisko, na ktorom sa Projekt ne~i. logom 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja a pisomným oznamom v tomto znení· ~N; tomto 
pracovtsku sa ridl Projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja•. 

19. Spoluprijemca je poVtnny. každoročne po dobu troc11 po sebe nasledujúcich rOkov 
ptedkladať priJemcovi monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomiCkých prínosocn 
(dopadoch) vj'sledkov riešenia Projektu za svoju časf PrOjelctu pričom prvykrát je JU 
SPOiupriJemca povinný precUo!if rok po uptynutl lehoty na nešeme Projektu podra člänku 
tt odsek 6 Zmluvy o poskytnutl prostriedkov APW (priloha č.2). Spoluprijemca 
morvtorovaau správu o spoločenských a ekonomick jeh pťinosoch {dopadoch) yYsledkov 
rldenia projektu predkladá prijemcovl každoročne do 15.3. prisluSného kaleťldameho 
roka v elektronickeJ podobe osobe zodpovednej za neSenoe PrO)ek1U u prtjemcu. 

20 V zmysle Zmluvy o poskytnut! prostriedkov APW (prDoha č.2) medzi poskytovaterom 
a prijemcom sa zmluvné strany dohodli, ze spoluprljemca je pri rieSeni Projektu 
a hospod~ťeni s finančnými prostriedkami povinný ri3d•' s.a usmerneniami, či inými 
upozorneniam,, ktoré poskytovater zverejn1 na svojej web stráfi<e www.apw.sk. Zároveň 
sa zmluvné strany dohodli. že zverejnené usmernena, či upozomenia poskytovatera sa 
stavajú závaznými pre obe zmluvné strany ptatym dflom po dni ich zverejnenia. 

2t . V zmysle Zmluvy o poskytnut! prostriedkov APW (príloha č. 2) íe poskytovater oprávneny 
pozastavil' financovanie projektu. pričom o tomto pozastavení a jeho dôvodoch informu,e 
prijemca spolupňjemcu. Pozastavenie financovania projektu nadobVda účinnosť dliom 
doruOenia oznämenia o pozastaveni financovania projektu prijemcovi od poskytov~tera. 

Akékol'vek čerpanie finančných prostriedkov po doručeni oznámenia o pozastaveni 
financovania sa považuje za neoprávnené až do momentu doručenia plsomného 
oznámenia poskytovatera prijemcovi o tA<ončeni tohto pozastavenia. Počas obdobia, v 
ktorom bude financovarne protektu pozastavené. Je prijemca oprávnený od spoluprijemcu 
vyžadoval' akékolvek inlormáae o projekte vo fOfme a lehote, ktorú urči poskytovatel. 
Spoulpójemca je povinný príjemcoVi vybadané infonnácie v stallOvenej forme a lehote 
predlotif. 

22. v pripade. te poskytovatel roZhodne o pokračavanr financovania projelctu, ozn<lml 
príjemca ukončenie pozastavenia financovanoa projektu spoluprijemcovo. SpolupriJemca 
môže na zilklade toho pokračovať v če<panf finančných prostriedkov na rie~enie projektu. 
Náklady preukázaterne súvisiace s riešením praíektu. ~iknuté od právoplatného 
pozast~venia mancovania prqektu po právoplatné r.ozhodnutie o pokra6ovani 
firn;~ncoviiOie prOfE!ktU1 je možné následne refundovať. 

23 Spoluprijemca je povinný v lehote do 6 pracovných dni od vzniku skutotoosti, ktora 
vyžaduje zmenu v osobe zodpovednej za rieienie ptO)ek1u zo strany spolupriJemcu 
a/alebo zamestnancov priamo sa podieľajúcicll na riešeni Projektu a/alebo počlu hodin 
zamestnancov pnamo sa podoeľajúcicll na ne~eni projektu písomne oznámil' liJto 
skutočnosť prijemeovi a súčasne predlo!it' !iadosť o zmenu. Uvedenú zmenu môfe 
spolupriJemca re~lizovať ~Z na úklade echválema žiedo&b Agentúrou na podporu 
výs.kumu a vývoja. 



24. Spoluprljemca je povinny poptdanzovaf vysledky rie$enia projektu s cielom 
zrozumrtetnjm spôsobom l'lformovať verejlosť o pňnosoch výsledkov a výstupov 
vj'skumu a vyvoja. 

25 Ročná/Uverečná sprava sú podkladom aj k posúdeniu účelností čerpania finančnýCh 
prostriedkov NedOluOOnie ročnej/záverečnej sprclvy poskytov~terovi bude poskytovater 
považoval' za neumofnenie vykonania kotnroly účelnosti vynaložených prostnedkov zo 
str~ny príjemcu a spolupríJemcu. V dôsledku tejto skutočnosti budú všetky finančné 
prostriedky poskytnuté poskytovaterom na ridenie projektu v obdobi 
nezdOkumentovanom v rotnej/zéverečflej správe považované automaticky za neutefne 
čerpané a spoluprijemca za jeho tasr bude povinný prostrednictvom prijemcu ich v plnom 
rozsahu vrátiť poskytovatefoVI. 

v. 
SANKCIE 

1 Zmluvné sarany sa dot\odli, te pripade, ak spoktpríjémea nesplni podm.enky teJtO zmluvy 
alebo poruii ustanovenia tejto zmluvy, prijemca má pdvo: 
a) odstUptť od te~o zmluvy z dôvodov uvedenych v tejto zmluve, 
b} vypovedaľ tOto zmluvu, 
c) znif.it' vj'šku pridelených finanOných prostnedkov na nasledujUci rok oproti 

schválenému rolPQCtu vo vj'Ske na Ulklade rozhodnutia poskytovatera. 
d) uplatniť St zmluvntJ pokutu 
a to za podmtenok nižaie uvedenYch. 

2. Zmluvné strany sa dohOdli, te príjemca 1e opravneny Odstup1f Od tejto zmluvy z dOvOdov 
závažného porušenia zmluvnj'ch podmi<!nok a dOvodov v te,to zmluve uvedenýCh. 

3. Zmluvné strany sa dohOdli, te pod závainým porušením zmJuvnyeh pOdmienok sa na 
účely te~o zmluvy rozumie najma: 

a) spolupriJemca pouill finančné proslríedky poskytnuté poskytovaterom 
prostredníctvom pri,emcu v rozpore s čl-ánkom UL odsek 9 tejto zmluvy, 

b) spoluprljemca na po!iadanie nepredlo!il príjemcovi alebo poskytovateroví hsbnné 
dôkazy, resp. dokumenty, ktoré preUkazujú účelovosť a správnosť poutrtia 
hnančnj'ch prostnedkov, čiže konal v rozpore s článkom Ili. odsek 10 tejto zmluvy, 

c) spolu príjemca konal v rozpore s čJánkom IV. odsek 1 a/alebo 2, 
d) spolupri)Omca prl)emcovi neoznämil, te POVInnosti z tejto zmluvy mu vyplývajúce 

nemôže plniť, alebo ich neoznámil včas a nadne. v zmysle článku IV odsek 3 
te~ o zmluvy, 

e) sPOhJpri,~emca nesplnil povinnosť ustanovenú v člállku IV. odsek 7 tejto zmluvy, 
f} spoluprijémca nesplnil povinnosť ustanov&nú v článku IV odsek 9 tejto zmluvy, 
g) spoluprijemca si nesplnil povinnosť ustanovenú v článku N . odsak 23 tejto 

zmluvy, 
h) spolupri;emca nereagt.4e na písomnú výzvu príJemcu v zmY$18 tejto zmluvy, 
i) spoluprljemca nepredložil prljemcovi vytíadan' informácie vo forme a v lehote, 

ktorU určil prljemca. konal v rozpore s éiQnkom N. odsek 21 tejto zmlwy, 
j) spofuprijemca nevmoin.l alebo znemožnil z akéhokofvek dôvodu vykooanie 

kontr~y pot.as trvania zmluvného vzťahu, 
k) Udaje, ktor6 spolupl"fjemca uviedol v Projekte, v tejto lJTlluve alebo v čestnom 

vyhláseni sú neil plné alebo nepravdivé. 

4. Odstúpenie od zmluvy je Včann6 dňom jeho doručenia spoluprljemcovi 



Juvné strany sa dohodli, v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov APW (príloha 
5 · ~~).príjemca je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu. 

6. vypovedná lehota je 15 dní a začína plynúť nasledujúci deň po jej doručení 
spolupríjemcovi. 

7. Príjemca je oprávnený po odstúpeni od zmluvy alebo po ukončení zmluvného vzt'ahu 
výpoveďou požadovať od spolupríjemcu vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých 
na rie~enie projektu. 

8. V prlpade odstúpenia od zmluvy príjemcom alebo vypovedaní zmluvy z jeho strany, je 
spolupríjemca povinný vráťiť finančné prostriedky, ktoré nespotreboval. Týmto nie sú 
dotknuté ustanovenia väeobecných záväzných predpisov. 

9. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade, ak spolupríjemca v stanovenom rozsahu a lehote 
nesplni upozornenie (výzvu) príjemcu, na odstránenie zistených nezrovnalostí alebo 
neposkytne vysvetlenie k predmetu výzvy alebo neposkytne toto vysvetlenie v príjemcom 
stanovený čas a riadne - podľa inštrukcií vo výzve, je povinný príjemcovi zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,- € (slovom: jedentisíc eur) za každé poru~enie svojej povinnosti 
osobitne. Zmluvnú pokutu je spolupríjemca povinný uhradiť iba v prípade, ak bude 
príjemca sankcionovaný zo strany poskytovateľa z dôvodu porušenia povinností 
spolupríjemcu. 

10. Spoluprljemca je povinný každoročne predkladať monitorovaciu správu o spoločenských 
a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu osobe zodpovednej za 
riešenie projektu príjemcu. V prípade, ak spolupríjemca každoročne nepredloží príjemocví 
plsomnú monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prinosoch (dopadoch) 
výsledkov riešenia projektu v súlade s článkom IV. odsek 20 tejto zmluvy a ak bude 
príjemca sankcionový zo strany poskytovateľa, je spolupríjemca povinný poskytovatefovi 
za každé takéto nedodanie písomnej monitorovacej správy o spoločenských a 
ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 1000,- € (slovom: jedentislc eur). 

11. Zaplatenlm zmluvnej pokuty nie je dotknutá zodpovednosť spolupríjemcu za škodu, ktorú 
tým prfjemcovi spôsobi, ale len v prfpade ak poskytovateľ uloží zmluvnú pokutu z dôvodu, 
že k zavineniu prišlo zo strany spolu príjemcu. 

Vl. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

príloha č . 1 - Schválený návrh projektu vrátane jeho súčastí 
prlloha č.2 - Zmluva o poskytnuti prostriedkov č. APW-0724-11 
príloha č. 3 - Usmernenie k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami 
v rámci všeobecnej výzvy W 2011 

2. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje písomne a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
3 pracovných dní od zmeny, oznámit' druhej zmluvnej strane všetky zmeny 
identifikačných údajov, uvedených v úvodnej časti tejto zmluvy, resp. akúkorvek inú 
zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré by mohli mať vplyv na práva alebo 
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

IO 



3. O zásadných zmenach ovplyvňUJúcich riešenie úlohy sú zmluvné strany poWm6: sa bez 
zbytočnych odkladov infonnovať, najneskôr do 10 kalendárnych dni. 

4. Spofuprijemca sa zavaz~e v lehote do 3 pracovných dni od tmeny v osobe. !tatutárneho 
zástupc;u alebo todpovedn~o rte§rtel'a za $pOiupt1jemcu oznámit' písomne túto 
skutočnosť prfjemcovl. 

s Spoluf)fíjemca čestne vyhlasuje, te vietky údaje uvedené v Projekte, ako aj vietky úda)& 
uvedené v tejto zmluve a čestnom vyhlásení sú pravdivé a úplné 

6. Zmluvné strany berU na vedomie. ie podra § Sa ods 1 zékona č. 21112000 Z. z. o 
stobodnom pOstupe k informéaám v Vleni neskorších predpisov ide v prípade te,to 
zmluvy o povmne z:verejňovanU zmluvu. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, te zverejnenie tejtO zmluvy a väetkýCII jej pripadnýCII 
dodalkov v súlade a v rozsahu podfa zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k 
informáciám v zneni nesk<riich predpisov, nie JO porušením alebo ohrozením 
obchodného tajomstva. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dhom podpisu jej písomn•ho vyhotovonia obidvomi 
zmluvným stranamr. 

9. Tato zmluva nadobúda účonnosr v :mysle § 47a zákona č. 4011964 Z.b Obč<anskéh<l 
z.äkonnika v zneni neskoršich predpisov dflom nasledujúcim po dni JeJ zverejnenia 
v Centrálnom registn zmlúv vedenom Úradom vlá!dy SR 

1 O. Obidve zmluvné strany súhlasia so :vereJne nim celého obsahu tejto zmluvy v jej úplnom 
znení v Centrálnom registri zmlúv. 

11. Tolto vnluvu je matné meniť a daplňať len formou pfsomnýeh dodatkov podplsanýeh 
obidvomi zmluvnými stranami. 

12. Tato zmluva je vyhotovené v štyroch roiJnocenných exemplároch, z ktorých každá zo 
zmfuvnYch stran obdrži po dvoch. 

13 Zmluvné strany &i zmluvu riadne pretitali, porowmel1 JeJ obsahu a na zn~k súhlasu s ňou 
ju SIOI>odne 9 vatne podpisuj u. 

V BtahSiave, d~o 

/1 .) 
, 'lUC/ 

RNDr. Ladis im ich, CSc. 
<)aditef GFÚ SAV 

GEOfYZIKÁLNY ÚSTAV 
s~.l<orb\M"'tr 84f- -

V Bratislave, d~o { ·o/ UJ lb 

~ )lô7.~ · l. 
prof. RNDr. Karol Mi , • 

rektor UK 
.U.l 
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