ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca 1:
V zastúpení:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
00397865
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan

Štatutárny zástupca 2:

Osoba zodpovedná za
riešenie projektu:

RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

(ďalej len „žiadateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca 1:

Masarykova univerzita
Žerotínovo náméstí 617/9, 601 77 Brno
00216224
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

V zastúpení:
Štatutárny zástupca 2:
Osoba zodpovedná za
riešenie projektu:

Mgr. Oleksandr Galmiz, Ph.D.

(ďalej len „partnerská organizácia“ alebo „zmluvná strana“
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

za nasledovných zmluvných podmienok:

I. Účel zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán dohodnúť budúcu spoluprácu medzi
žiadateľom a partnerskou organizáciou po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na predkladaný projekt
pod názvom Príprava membrán pre pokročilé technológie s využitím nízkoteplotnej
plazmy a štúdium ich vlastností (ďalej aj ako „Projekt“).

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok žiadateľa a partnerskej organizácie, že po získaní
finančných prostriedkov z grantovej schémy Agentúry na podporu výskumu a vývoja budú
spolupracovať na riešení spoločného Projektu, pričom konkrétne práva a povinnosti
vzájomnej spolupráce pri riešení Projektu budú upravené v budúcej zmluve uzavretej
medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou po podpise zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov.

1

III. Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia
obidvomi zmluvnými stranami.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnocenných exemplároch, z ktorých jeden exemplár
obdrží žiadateľ, druhý partnerská organizácia a tretí Agentúra na podporu výskumu
a vývoja.

3.

Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou
ju slobodne a vážne podpisujú.

dňa

dňa

prof. JUDrt/Marek Stevček, PhD.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor
Univerzita Komenského v Bratislava

rektor
Masarykova univerzita
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