
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 
podľa§ 289 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zákonov. 

Čl. 1 Zmluvné strany 

Zodpovedný riešiteľ : Parazitologický ústav SAV 

{žiadateľ) 

Budúci realizátor : 

{spoluriešiteľ) 

Hlinkova 3, 040 00 Košice 

v zastúpení: Doc. MVDr. Branislav Peťka, DrSc., riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000004 715/8180 

IČO: 00586951 , DIČ: 2021370461 

Registrácia: Štatistický úrad SR 

CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s. 

Štúrova 101 , 059 21 Svit 

v zastúpení: Ing. Jozef Kochan, prokurista 

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Poprad 

Číslo účtu: 2926380034/1100 

IČO: 317 36 327, DIČ: 2020015624 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Prešove 

oddiel: Sa, vložka číslo 298/P 

Čl. II Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy je zabezpečiť využitie výsledkov riešenia 
výskumného projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja Všeobecnej výzvy 2014 (W2014) 
s názvom: „Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien 
s akaricidným účinkom". 

2.2. Zodpovedný riešiteľ a budúci realizátor sa zaväzujú uzavrieť zmluvu o využití výsledkov riešenia 
projektu podľa bodu 2.1. týkajúcej sa výroby PP vlákien s protikliešťovou úpravou. 

2.3. Obsahom budúcej zmluvy bude účasť realizátora na riešení projektu: „Protikliešťová ochrana 
pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricidným účinkom" a súčasné 
zabezpečenie realizácie a využitie výsledkov riešenia tejto výskumnej úlohy. 

2.4. Vzájomné podpísanie budúcej zmluvy bude podmienené schválením žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (NFP) z APW. Budúcu zmluvu zmluvné strany uzatvoria najneskôr 
do 30 dní od termínu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi žiadateľom a APW. 



Čl. III Záverečné ustanovenia 

3.1 . Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky tejto zmluvy nastávajú nadobudnutím účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP medzi žiadateľom a poskytovateľom pomoci. Platnosť zmluvy nastáva podpisom za 
obidve zmluvné strany. 

3.3. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia a 
jedno vyhotovenie pre APW. 

V Košiciach, dňa .. :ť?!.J( .~/~ Vo Svite, dňa 07.11.2014 

rEM,a.s. 
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Doc. MVDr. Branislav Peťko,~c. WfJJ 
riaditeľ 

· · · ···· · · ·~· ·· ·········· ··· ··· · ········· · 

Ing. Jozef Kochan 

prokurista 




