
                                    

Dohoda o spôsobe realizácie záväzkov vyplývajúcich  
                                           zo Zmluvy o partnerstve 

            uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného        

zákonníka v znení neskorších predpisov 

     (ďalej aj „dohoda“) medzi: 

 

 

1. Technická univerzita v Košiciach 

Letná 9 

042 00 Košice 

Štatutárny orgán:  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. - rektor 

IČO: 00397610 

(ďalej len „Technická univerzita v Košiciach“) 

 

a 

 

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova 2 

041 80 Košice 

 IČO: 00397768 

Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor 

(ďalej len „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“) 

       

       a 

 

3. Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o. 
Zoborská 13 
040 01 Košice 
IČO: 47 256 206 
Štatutárny orgán: JUDr. Matej Sýkora - advokát, konateľ 
Zápis v OR: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36623/V 

 (ďalej len „Advokátska kancelária“) 
       

       (ďalej spolu aj „účastníci“) 
 

za nasledovných, účastníkmi dohodnutých podmienok: 

 

1. Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 24.04.2013 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi poskytovateľom: Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a prijímateľom: Technická univerzita v Košiciach, číslo 

zmluvy: OPVaV/8/2013. Na základe predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli 

na poskytnutí nenávratného finančného príspevku spolufinancovaného Európskym 

fondom regionálneho rozvoja. 

2. Medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach ako partnermi projektu bola dňa 22.04.2013 uzavretá Zmluva 

o partnerstve upravujúca ich vzájomné právne vzťahy v súvislosti s realizáciou 

projektu a uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej ako „Zmluva o partnerstve“). V zmysle Zmluvy o partnerstve postavenie 

hlavného partnera projektu nadobúda Technická univerzita v Košiciach. 
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3. V súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky účelom tejto dohody je vytvoriť  

právny základ pre úpravu vzájomných vzťahov medzi Technickou univerzitou 

v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Advokátskou 

kanceláriou  v súvislosti s podaním návrhu a konaním pred súdom vo veci vrátenia 

nenávratného finančného príspevku vo výške 2 312,62 € na základe Správy 

o zistenej nezrovnalosti č. N21700816/S01 a Žiadosti o vrátenie finančných 

prostriedkov č. 26220220182/Z01, ako aj akýchkoľvek súvisiacich rozhodnutí, 

opatrení alebo postupov orgánov verejnej správy. 

 

2. Predmet dohody  

 

1. Technická univerzita v Košiciach sa touto dohodou zaväzuje udeliť plnú moc 
Advokátskej kancelárii  Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o., Košice (ďalej len 
„Advokátska kancelária“) na zastupovanie v konaní o návrhu podľa čl. 1 ods. 3 
dohody. 

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zaväzuje poskytnúť Technickej 

univerzite v Košiciach potrebnú súčinnosť, nahradiť jej všetky účelne vynaložené 

náklady spojené s konaním podľa čl. 1 ods. 3 dohody a hradiť trovy právneho 

zastúpenia priamo Advokátskej kancelárii. 

3. Advokátska kancelária  sa zaväzuje fakturovať náklady spojené s právnym 

zastúpením v rozsahu článku 3 tejto dohody Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. 

 

3. Rozsah dohody 

 

1. Dohoda sa vzťahuje len na konanie vo veci vrátenia finančného príspevku 

v rozsahu podľa čl. 1 ods. 3 tejto dohody. 

 

4. Práva a povinnosti účastníkov dohody o poskytnutí súčinnosti a náhrade 

nákladov 

 

1. Technická univerzita v Košiciach sa zaväzuje udeliť plnú moc Advokátskej 

kancelárii na podanie návrhu a zastupovanie pred vecne, miestne a funkčne 

príslušným súdom vo veci vrátenia finančného príspevku podľa čl. 1 ods. 3 tejto 

dohody.  

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má právo dohodnúť s Advokátskou 

kanceláriou podmienky na vykonávanie právnej pomoci, ktoré budú podliehať 

schváleniu Technickej univerzity v Košiciach. 

3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach preberá záväzok realizovať kontakt 

so splnomocnenou Advokátskou kanceláriou, poskytnúť jej všetku potrebnú 

dokumentáciu ako aj všetky informácie a ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú na  podanie 

návrhu a  súdne konanie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je povinná 

plniť svoje záväzky včas a s náležitou starostlivosťou. 

4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hradiť všetky náklady spojené 

s právnym zastúpením priamo splnomocnenej Advokátskej kancelárii a ďalšie 

náklady spojené so súdnym konaním Technickej univerzite v Košiciach. V prípade 

neúspechu v konaní o návrhu podľa čl. 1 ods. 3 dohody a v prípade rozhodnutia 

súdu o povinnosti k náhrade trov konania a trov právneho zastúpenia protistrany 

sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaväzuje nahradiť Technickej 

univerzite v Košiciach aj takto vzniknuté náklady. 

 



3 
 

5. Doba trvania dohody a spôsoby jej ukončenia 

 

1. Dohoda o spôsobe realizácie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve sa 

uzatvára na dobu určitú, do právoplatného skončenia veci, resp. v prípade podania 

kasačných sťažností v konaniach podľa čl. 1 ods. 3 tejto dohody, do doby 

právoplatného skončenia konania o kasačných sťažnostiach. Povinnosti v zmysle 

článku 4 ods. 4 pretrvávajú aj po ukončení platnosti tejto dohody. 

2. Dohoda  zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú  bola uzavretá, 

b) na základe písomnej dohody účastníkov o ukončení tejto dohody. 

 

6. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti touto dohodou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

2. Dohodu je možné meniť a/alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými 

všetkými účastníkmi. 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že prípadné spory v súvislosti s realizáciou tejto 

dohody budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a 

účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 

1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 

5. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany výslovne 

súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu, vrátane prípadných príloh a 

dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

6. Dohoda  sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a 

za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej 

forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

V Košiciach dňa ...................          V Košiciach dňa ...................... 
 

                                                    
 

..........................................................                  ....................................................................... 
    prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.                                      prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Technická univerzita v Košiciach                        Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
        
 
V Košiciach dňa................... 

 

 

 

............................................................. 

          JUDr. Matej Sýkora  

 Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o.             


