ŠOP SR-Z/169/2021
Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciou o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 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 (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Súčasť/fakulta:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Osoba oprávnená rokovať/osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., zodpovedná riešiteľka, Katedra verejnej
ekonomiky a regionálneho rozvoja
IČO:
30232295
DIČ:
2021109211
IČ DPH:
SK2021109211
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:
SK67 8180 0000 0070 0024 2204
Právna forma:
Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom
č.139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
(ďalej len „hlavný riešiteľ“ alebo „zmluvná strana“ alebo aj ako „EF UMB“)
a
Názov:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo:
Tajovského 14440/28/B, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:
RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať/osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Michaela Mrázová, koordinátorka medzinárodných chránených území
IČO:
17058520
DIČ:
2021526188
IČ DPH:
SK2021526188
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:
SK67 8180 0000 0070 0039 1293
Právna forma: V registri organizácií Štatistického úradu SR zapísaná ako príspevková organizácia zriadená
rozhodnutím MŽP SR na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 5.12.2007 č. 75/2007-1.8.
v platnom znení.
(ďalej len „spoluriešiteľská organizácia“ alebo „zmluvná strana“ a spoločne s hlavným riešiteľom aj ako
„zmluvné strany“)

PREAMBULA
1.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „poskytovateľ" alebo aj „agentúra“) bola zriadená
zákonom č. 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 o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon č. 172/2005 Z. z.") za účelom podpory výskumu a vývoja poskytovaním
finančných prostriedkov na riešenie projektov.
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2.

V súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. poskytovateľ rozhodnutím zo dňa 14.5.2021 rozhodol
o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu formulovaného hlavným riešiteľom ako
príjemcom v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu pod názvom
Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií,
ktorý má u poskytovateľa pridelené identifikačné číslo APVV-20-0108 (ďalej len „Projekt")
za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108, ktorá
tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto
zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších
predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok I
Predmet zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára v súlade s článkom III.
č. APVV-20-0108.

bod 6. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov

2.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti
so spoluúčasťou spoluriešiteľskej organizácie na riešení Projektu v zmysle Harmonogramu
projektu APVV-20-0108, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, Očakávaných výstupov
riešenia projektu APVV-20-0108, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy a uvedených
v schválenom Projekte.

3.

Lehota na riešenie Projektu začína plynúť dňom 01.07.2021 a uplynie dňom 30.06.2025.

4.

Ak poskytovateľ vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti hlavného riešit eľa schváli
predĺženie doby riešenia Projektu najviac o šesť mesiacov, úmerne k tejto lehote predĺži
sa platnosť a účinnosť aj tejto zmluvy.
Článok II
Financovanie Projektu a platobné podmienky

1.

Na základe schváleného rozpočtu Projektu, suma pridelená spoluriešiteľskej organizácii
na celé obdobie riešenia Projektu
predstavuje sumu
58 433,00 EUR slovom:
päťdesiatosemtisíc štyristotridsaťtri
EUR a nula centov. Hlavný riešiteľ poskytne
spoluriešiteľskej organizácii finančné prostriedky na plnenie predmetu zmluvy v nasledujúcich
čiastkach:

Prvú časť finančných prostriedkov za obdobie júl až december 2021 vo výške 4 008,- EUR do
30 dní od splnenia odkladacej podmienky, ktorou je v prvom roku riešenia Projektu
nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy, ako aj pripísanie platby na účet hlavného riešiteľa.
b) Druhú časť finančných prostriedkov za obdobie roka 2022 vo výške 15 904,- EUR do 30 dní
od splnenia odkladacej podmienky, ktorou je pripísanie platby na účet hlavného riešiteľa
v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108;
a)

c)

Tretiu časť finančných prostriedkov za obdobie roka 2023 vo výške 15 794,- EUR do 30 dní od
splnenia odkladacej podmienky, ktorou je pripísanie platby na účet hlavného riešiteľa v súlade
s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108;
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d) Štvrtú časť finančných prostriedkov za obdobie roka 2024 vo výške 15 354,- EUR do 30 dní od
splnenia odkladacej podmienky, ktorou je pripísanie platby na účet hlavného riešiteľa v súlade
s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108;
e)

Piatu časť finančných prostriedkov za obdobie roka 2025 vo výške 7 373,- EUR do 30 dní
od splnenia odkladacej podmienky, ktorou je pripísanie platby na účet hlavného riešiteľa
v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0108.

2.

Ak dôjde zo strany Poskytovateľa ku kráteniu pridelených finančných prostriedkov a zmene výšky
rozpočtu Projektu, bude táto zmena predmetom dodatku tejto zmluvy medzi hlavným riešiteľom
a spoluriešiteľskou organizáciou.

3.

Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté najviac na obdobie jedného rozpočtového roka, v ktorom
musia byť vyčerpané a spotrebované na určený účel.

4.

Každé poskytnutie podpory na obdobie ďalšieho rozpočtového roka môže hlavný riešiteľ poskytnúť
iba v prípade riadneho plnenia podmienok tejto zmluvy. Hlavný riešiteľ poskytne spoluriešiteľskej
organizácii finančné prostriedky na základe rozpočtu Projektu, na príslušný rozpočtový rok na účet
spoluriešiteľskej organizácie č. IBAN: SK67 8180 0000 0070 0039 1293.

5.

Spoluriešiteľská organizácia sa zaväzuje, že bude viesť k Projektu osobitné účtovanie so samostatným
špecifickým prvkom, resp. so samostatným variabilným symbolom.

Článok III
Práva a povinností zmluvných strán
1.

Povinnosťou spoluriešiteľskej organizácie je vykonávať práce na riešení úlohy v zmysle
návrhu Projektu a časového harmonogramu riešenia úlohy, ktorý je súčasťou schváleného návrhu
Projektu a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

2.

Štatutárny orgán spoluriešiteľskej organizácie sa zaväzuje vytvárať v rámci svojej pôsobnosti podmienky
na riešenie, vykonávať kontrolu riešenia úlohy a účelovosť používania pridelených finančných
prostriedkov. Všetky finančné výdavky súvisiace s úlohou je nevyhnutné doložiť riadnymi dokladmi v
súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3.

Hlavný riešiteľ je oprávnený kedykoľvek priebežne osobne kontrolovať vecné plnenie úlohy, ktorá je
predmetom jednotlivých etáp Projektu, a to na základe vopred dojednaného termínu a zároveň je
oprávnený kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami pridelenými spoluriešiteľskej
organizácii na riešenie tejto úlohy.

4.

Štatutárny orgán spoluriešiteľskej organizácie je povinný zabezpečiť v rámci účtovníctva osobitné
sledovanie čerpania účelových prostriedkov po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

5.

Zodpovednosťou za riešenie odbornej časti úlohy a za hospodárenie s pridelenou čiastkou finančných
prostriedkov v plnom rozsahu je na strane spoluriešiteľskej organizácie poverená osoba zodpovedná za
riešenie Projektu.

6.

Spoluriešiteľská organizácia je povinná poskytovať hlavnému riešiteľovi Projektu čiastkové výsledky
riešenia Projektu potrebné pre vypracovanie výročných správ, výsledky jednotlivých etáp Projektu,
finančnú správu a podklady potrebné pre vypracovanie výročných správ a záverečnej správy o riešení
úlohy. Prehľad o výške, spôsobe a účele čerpania finančných prostriedkov v zmysle Záväzných
podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu VV 2020 a na
základe dohody oboch zmluvných strán je potrebné predložiť k 30.9. (do 10.10.) a 31.12. (do 10.01.)
kalendárneho roka spolu s kópiami príslušných účtovných dokladov, resp. dokumentmi, ktoré
preukazujú účelovosť a správnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých hlavným riešiteľom (v
poslednom roku riešenia projektu k 31.05.2025 (do 10.06.2025) a k 30. 06. 2025 (do 10.07.2025). V
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prípade, že tieto budú vykazovať chyby a nedostatky je spoluriešiteľská organizácia povinná ich
v dohodnutom termíne odstrániť.
7.

Spoluriešiteľská organizácia je povinná efektívne a hospodárne používať pridelené účelové prostriedky
na riešenie úlohy v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.

Spoluriešiteľská organizácia je povinná spotrebované prostriedky vrátiť hlavnému riešiteľovi v prípade,
že boli spotrebované v rozpore s podmienkami stanovenými touto zmluvou, v rozpore so schváleným
projektom vrátane rozpočtu, v rozpore s usmerneniami poskytovateľa alebo v rozpore so všeobecne
záväznými predpismi.

9.

V prípade, ak spoluriešiteľská organizácia bezdôvodne alebo opakovane nesplní niektorú zo svojich
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, hlavný riešiteľ má právo:
a)
b)

c)

d)

odstúpiť od tejto zmluvy, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane,
požadovať od spoluriešiteľskej organizácie vrátenie poskytnutej podpory v plnej výške
alebo len jej časti, v závislosti od výsledkov oponentského konania a následného
rozhodnutia Rady agentúry,
pozastaviť financovanie úlohy s okamžitou účinnosťou až na obdobie troch mesiacov.
Akékoľvek čerpanie podpory po doručení oznámenia o pozastavení financovania
sa považuje za neoprávnené až do momentu doručenia písomného oznámenia agentúry
o ukončení tohto pozastavenia,
ukončiť financovanie úlohy s okamžitou účinnosťou. Akékoľvek čerpanie podpory
po doručení oznámenia o ukončení financovania sa považuje za neoprávnené .

10. Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, pričom v písomnej dohode
o skončení zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je v dohode
uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom mesiaca, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
11. Túto zmluvu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, aj bez
uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
12. Hlavný riešiteľ je oprávnený po odstúpení od tejto zmluvy alebo po ukončení zmluvy výpoveďou
požadovať od spoluriešiteľa vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie Projektu.
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy hlavným riešiteľom alebo vypovedaní zmluvy z jeho strany, je
spoluriešiteľská organizácia povinná vrátiť finančné prostriedky, ktoré nespotrebovala.
13. Spoluriešiteľská organizácia je povinná mater iál, výrobky, práce a služby na riešenie úlohy
obstarávať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a riadi sa ostatnými zákonmi platnými pre rozpočtové
a príspevkové organizácie.
14. Hmotný majetok zakúpený pre potreby riešenia úlohy ostane majetkom organizácie, ktorá ho
obstarala.
15. Spoluriešiteľská organizácia je povinná archivovať všetky účtovné d oklady súvisiace
s realizáciou Projektu v zmysle všeobecne záväzného predpisu a umožniť výkon kontroly
príslušným kontrolným orgánom agentúry.
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Článok IV
Vlastníctvo výsledkov riešenia Projektu
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 21 Zákona č. 172/2005 Z. z budú výsledky riešenia
Projektu spoločným vlastníctvom zmluvných strán. Jedna zo zmluvných strán môže poskytnúť výsledky
riešenia Projektu inému subjektu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.

2.

V otázkach ochrany duševného vlastníctva sa zmluvné strany riadia príslušnými predpismi tak, ako to
vyplýva z ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, zo zákona
č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších
predpisov, zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Patentový
zákon“) a zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, pričom hlavný riešiteľ ako príjemca poskytnutých finančných prostriedkov
z agentúry určí sám alebo po dohode so spoluriešiteľskou organizáciou, čo bude výsledkom riešenia
Projektu podľa právnych predpisov uvedených v tomto bode a v zmysle ustanovenia § 20 Zákona
č. 172/2005 Z. z.

3.

V prípade patentovania výsledkov riešenia Projektu podľa Patentového zákona bude patent majetkom
obidvoch zmluvných strán. Pokiaľ sa nedohodne pomer zmluvných strán na všetkom, čo súvisí
s patentovým konaním, budú podiely rovnaké.

4.

Každá zo zmluvných strán má právo využívať bezplatne výsledky riešenia Projektu.

5.

Využitie výsledkov Projektu nad rámec cieľov úlohy pre inú podnikateľskú činnosť podlieha súhlasu
agentúry.

6.

Právo odpredať využívanie patentu formou licencie ďalšiemu
so spoluriešiteľskou organizáciou len hlavný riešiteľ ako nositeľ úlohy.

7.

Zisk z odpredaja licencie, prípadne z licenčných poplatkov za využívanie patentu(ov), bude spoločný
a rozdelí sa medzi hlavného riešiteľa a spoluriešiteľskú organizáciu podielom, ktorý bude úmerný
podielu vynaložených finančných prostriedkov.

8.

Horeuvedené práva a povinnosti zmluvných strán vo veci vlastníctva zostávajú v platnosti aj po ukončení
platnosti tejto zmluvy, a to časovo neobmedzene k nechráneným výsledkom riešenia úlohy a počas doby
platnosti priemyselného práva k chráneným výsledkom riešenia.

subjektu

má po dohode

Článok V
Všeobecné ustanovenia
1.

O zásadných zmenách ovplyvňujúcich riešené úlohy sú zmluvné strany povinné navzájom sa bez
zbytočného odkladu informovať v písomnej forme, najneskôr do 7 kalendárnych dní.

2.

Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi a predpismi uvedenými v úvode tejto zmluvy.
Článok VI
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.

Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnému
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
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3.

Spoluriešiteľská organizácia berie na vedomie povinnosť hlavného riešiteľa zverejniť túto zmluvu a
svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu. Za zverejnenie
tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zodpovedá hlavný riešiteľ ako osoba povinná v zmysle
citovaného zákona.

4.

V prípade neodôvodneného neplnenia časového a vecného harmonogramu riešenia úlohy zo strany
spoluriešiteľskej organizácie má hlavný riešiteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je
spoluriešiteľská organizácia povinná bezodkladne vrátiť nositeľovi úlohy finančné prostriedky
poskytnuté na riešenie plánovaných, ale nerealizovaných etáp úlohy.

5.

Spoluriešiteľská organizácia nie je oprávnená prenášať práva a povinnosti určené v tejto zmluve na tretiu
osobu.

6.

Spoluriešiteľská organizácia je povinná v písomnej forme ohlásiť hlavnému riešiteľovi bezodkladne,
najneskôr do 7 pracovných dní, všetky zmeny, ktoré sa týkajú zmien v zložení riešiteľského kolektívu,
v zmene štatutárneho zástupcu spoluriešiteľskej organizácie ako aj iných zmien, ktoré sa dotýkajú
informácii obsiahnutých v dokumentácii schváleného Projektu a zmlúv s nimi súvisiacimi, a hlavný
riešiteľ je povinný tieto zmeny bezodkladne písomne oznámiť agentúre.

7.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode na základe písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.

8.

Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany
pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode zmluvných strán, ktorákoľvek zmluvná
strana je oprávnená obrátiť sa s návrhom na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

9.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch majúcich povahu originálu, z ktorých každá
zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany
zároveň vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1: Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108
Príloha č. 2: Harmonogram projektu APVV-20-0108
Príloha č. 3: Očakávané výstupy riešenia projektu APVV-20-0108
Podpisy zmluvných strán:
v Banskej Bystrici, dňa

v Banskej Bystrici, dňa

za hlavného riešiteľa:

za spoluriešiteľskú organizáciu:

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

RNDr. Dušan Karaska
generálny riaditeľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
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