
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2018 

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „zmluva") 

Č. I. 
Zmluvné strany 

Prijímateľ: 
Sídlo: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2 
911 50 Trenčín 

Zastúpený: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

ICO: 31 1 18259 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
DIČ: 2021376368 

Umies tnenie uzla siete SANET: TnUAD, Študentská 1,911 50 Trenčín; FPT, I. Krásku 491/30, 
020 10 Puchov 

Právna forma: Verejná vysoká škola zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. o zriadení 
Trenčianskej univerzity v Trenčíne v znení a doplnení zákona č. 209/2007 Z. z. 

Poskytovateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 

Sídlo: Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., predseda predstavenstva 
IČO: 17055270 
DIČ : 2020796899 

Združenie je registrované na MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-3899 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2018 - na úhradu nákladov na 
zabezpečenie služieb 24 hodinovej nepretržitej prevádzky optickej infraštruktúry vysokorýchlostnej 
akademickej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie - SANET, vybudovanej v rámci projektu 
SANET II , v zmysle čl. 2 ods. 2 bod 2.1 , bežné transféry, písm. f) Zmluvy o poskytnutí dotácie 
v roku 2018 č. 0464/2018 zo dňa 15. 5. 2018 uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Združením používateľov Slovenskej akademickej dátovej 
siete SANET (ďalej len „zmluva o poskytnutí dotácie") , a to na: 

a/ zabezpečenie nepretržitej prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni uzla vysokorýchlostnej 
siete SANET, 

b/ zabezpečenie technickej a systémovej obsluhy príslušných zariadení vo vlastníctve alebo 
dlhodobom prenájme Združenia SANET vrátane prenosových trás a zariadení v nepretržitej 
prevádzke, 

c) konzultačné a systémové služby pri zabezpečení pripojenia organizácií - členov združenia 
SANET na uzol siete ďalej len „účel určený touto zmluvou") 



ČI. III. 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť bezplatný prístup do siete SANET pre prijímateľa. 
2. Prijímateľ je povinný menovať správcu uzla - osobu (osoby) zodpovednú za nepretržitú 

prevádzku uzla siete SANET a za technickú a systémovú obsluhu príslušných zariadení 
a prenosových trás v správe príslušného uzla siete SANET. 

3. Prijímateľ je povinný pripájať iných členov združenia SANET do uzla siete SANET a poskytnúť 
im technickú a systémovú pomoc pri realizácii pripojenia. 

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za prevádzku uzla siete SANET bola 
kompetentná pri riešení technických a systémových porúch na uzle siete SANET. 

ČI. IV. 
Výška finančných prostriedkov 

1. Výška finančných prostriedkov na predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný v čl. II je stanovená 
podľa bodového hodnotenia jednotlivých služieb, ktoré prijímateľ zabezpečuje pre iné univerzitné, 
akademické, vzdelávacie inštitúcie a iné organizácie - členov združenia SANET. Bodové 
hodnotenie bolo schválené uznesením predsedníctva združenia SANET zo dňa 21. 06. 2018. 

2. Hodnota bodu závisí od výšky dotácie, ktorú na tento účel poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky Združeniu používateľov Slovenskej akademickej dátovej 
siete SANET na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. . 

3. Bodové hodnotenie služieb, ktoré jednotlivé uzly poskytujú, sa reviduje vždy k 31.12. bežného 
roku a podlieha schváleniu Predstavenstvom SANET-u. Tabuľka bodového hodnotenia uzla tvorí 
Prílohu č. 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Finančné prostriedky predstavujú výlučne bežné transféry, v zmysle čl.2 ods. 2 bod 2.1 písm. f) 
zmluvy o poskytnutí dotácie. 

ČI. V. 
Účel použitia finančných prostriedkov 

1. Finančné prostriedky poskytnuté z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
môže prijímateľ (univerzita, pracovisko SAV, stredná škola, príp. iná inštitúcia, spravujúca uzol 
siete SANET) použiť výlučne na účel určený touto zmluvou podľa čl. II. 2 na navýšenie 
mzdových prostriedkov pre zamestnancov prijímateľa, správcu uzla siete SANET a osôb, ktoré sa 
na prevádzke uzla podieľali v zmysle čl. III. ods. 2 tejto zmluvy, prípadne na doplnenie 
technického vybavenia uzla siete podľa odporúčania správcu uzla a na úhradu priamych nákladov 
spojených s prevádzkou uzla. 

2. Prijímateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto zmluvy sú 
verejnými prostriedkami podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Na základe 
vyžiadania je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi rozpis účelu čerpania poskytnutých 
finančných prostriedkov. 

3. Použitie poskytnutých finančných prostriedkov na iný účel ako je uvedený v čl. II. a ods. 1 
tohto článku je porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V takom prípade je poskytovateľ povinný požadovať ich vrátenie. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade s čl. II. 

Čl. VI. 
Sankcie 

1. V prípade porušenia niektorého z ustanovení čl. II. až V. prijímateľom , poskytovateľ si 
vyhradzuje právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov za obdobie, v ktorom k porušeniu 
povinnosti došlo. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti prijímateľa vopred informovať. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie povinností zo strany prijímateľa podľa čl. II, 
III. a V. tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, zakladajúce nárok 
poskytovateľa od zmluvy odstúpiť v súlade s čl. VII. tejto zmluvy. 



Čl. VII. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2018. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká : 

a) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá 
b) písomnou dohodou zmluvných strán 
c) odstúpením od zmluvy. 

3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností zo 
strany prijímateľa podľa čl. V I . 

4. Odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

5. V prípade zániku zmluvy podľa odseku 3. je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu po 
zániku zmluvy, najneskôr do 30 kalendárnych dní, vrátiť poskytovateľovi nepoužité prostriedky 
na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. O vrátení nepoužitých prostriedkov je 
prijímateľ povinný poslať poskytovateľovi písomné oznámenie. 

Čl. VIII. 
Poskytnutie finančných prostriedkov 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky výlučne bezhotovostne na bankový účet 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch: 
• 50% finančných prostriedkov do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, 
• 25% finančných prostriedkov do 15.9 bežného roku, 
• 25% finančných prostriedkov do 15.11. bežného roku. 

2. Poskytovateľ zašle prijímateľovi písomné oznámenie o poukázaní finančných prostriedkov. 

ČI. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny na strane prijímateľa, najmä zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, 
bankového účtu a pod., je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť 
poskytovateľovi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán, a to 
formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane každá zo 
zmluvných strán po dva rovnopisy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, je j obsahu porozumeli, a tento zodpovedá 
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1. 

Dátum: 

Za prijímateľa: Za poskytovateľa: 






