
 
Rámcová zmluva o spolupráci 

 v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania  
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom 
znení 

 
Zmluvné strany : 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   

zastúpená                                   prof. Ing. Ivanom Kneppom, DrSc., rektor 
so sídlom                                    Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO                                             31118259 
DIČ                                             2021376368 

bankové spojenie                        Štátna pokladnica, č. ú. 74000240911/8180 

poverený konať vo veciach  
zmluvy         Ing. Mária Chromčíková, PhD. 
zriadená zákonom NR SR č. 155/1997 Z. z. v znení zákona NR SR č. 209/2002 Z. z. 
(ďalej len „TnUAD“) 
 
a 
 
AXSON Central Europe s.r.o. 
so sídlom    Továrenská 49, 953  01 Zlaté Moravce                                  
Zastúpená:       Ing. Norbertom Hogenbuchom, generálnym riaditeľom   
IČO:                  35927259          
DIČ:       2021983810 
Bankové spojenie:      Tatra Banka 
Číslo účtu:      2626845653/1100 
Zapísaný v obchodnom registri na okresnom súde v Nitre, vložka č. 20326/N 
(ďalej len „AXSON“ ) 
 
uzatvárajú v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov č. SUPP -0006-09 zo dňa 
14.1.2010 a čl. 8 Štatútu Centra spolupráce TnUAD Trenčín s podnikateľským prostredím 
v oblasti skla zriadeného TnUAD Zakladacou listinou zo dňa 5.10.2009 túto zmluvu 
o  spolupráci :   

 
I. 

  Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú  v rámci rozvojového projektu programu „Podpora 
spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím“ č. SUPP -0006-09  realizovať 
vedecko-výskumné aktivity orientované do oblastí :merania chemických a fyzikálnych 
vlastností kompozitných materiálov. 
 

II. 
Doba trvania zmluvy 

 
Zmluva sa uzatvára na obdobie  trvania rozvojového projektu programu „Podpora spolupráce 
univerzít a SAV s podnikateľským prostredím“ č. SUPP -0006-09  , t.j. na obdobie 3 rokov 
s predpokladaným začiatkom  od 15.3.2011 
 

 



III. 
 Práva a záväzky zmluvných strán 

 
3.1 AXSON  sa v súlade s čl. 8 ods. 2 Štatútu Centra spolupráce TnUAD Trenčín 
s podnikateľským prostredím v oblasti skla (ďalej len „Centrum“) zaväzuje  uhradiť TnUAD 
jednorazový vstupný poplatok na činnosť Centra  vo výške 2 000,- EUR, a to do  10 dní odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy. 
 
3.2 AXSON sa podpisom tejto zmluvy a úhradou vstupného poplatku  stáva priemyselným 
partnerom Centra a jeho zástupca sa stáva členom jeho Priemyselnej rady. 
 
3.3 Plnenie predmetu zmluvy počas doby jej trvania bude riešené samostatnými zmluvami 
uzatváranými zmluvnými stranami vždy na obdobie kalendárneho roka. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 

 
4.2 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý 
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

 
4.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. 
 
4.4     Zmluva nadobúda účinnosť dňom účinnosti zmluvy medzi TnUAD ako príjemcom  a 

Agentúrou pre podporu vedy a výskumu ako poskytovateľom o poskytnutí 
finančných prostriedkov na riešenie rozvojového projektu programu „Podpora 
spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím“ č. SUPP -0006-09, 
najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 
4.5 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotovenie. 
 
4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola 

vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne 
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Zlatých Moravciach, dňa ..............                                     V Trenčíne, dňa .............. 

 

 
 

    .................................................    .................................................. 
       Ing. Norbert Hogenbuch                  prof. Ing. Ivan Kneppo DrSc.. 
 generálny riaditeľ Axson Central Europe s.r.o  rektor TnUAD 


