Dohoda o ukončení Zmluvy o výskumnej spolupráci a partnerstve
Obchodné meno:
Sídlo:
Pracovisko:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika
Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 2,
842 16 Bratislava 4, Slovenská republika
00397 687
2020845255
SK2020845255
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
(ďalej aj ako „FIIT STU“)
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
V zastúpení:

PIXEL FEDERATION, s.r.o.
Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
36816388
2022424998
SK2022424998
10. augusta 2007
Mgr. art. Šimon Šicko – konateľ, Marián Fridrich - konateľ

(ďalej aj ako „Spolupracujúca osoba“)
(ďalej ako „Zmluvné strany“)
1

Predmet dohody

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2019 Zmluvu o výskumnej spolupráci a partnerstve.
1.2. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.3 Zmluvy o výskumnej spolupráci a partnerstve dohodli,
že Zmluva sa končí dohodou oboch zmluvných strán ku dňu 31.3.2020.
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Spolupracujúca osoba dňom ukončenia nebude ďalej využívať
služby FIIT STU a FIIT STU nebude poskytovať služby Spolupracujúcej osobe.
1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky, nároky a pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy
o spolupráci a partnerstve sa považujú dňom podpísania tejto Dohody za ukončené
a vysporiadané.
1.5. Spolupracujúca osoba a FIIT STU vyhlasujú, že ku dňu podpísania tejto Dohody nemajú voči
sebe a ani si nebudú voči sebe v budúcnosti uplatňovať žiadne ďalšie nároky a záväzky
vyplývajúce zo Zmluvy o výskumnej spolupráci a partnerstve.
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Spoločné a záverečné ustanovenia.

Táto Dohoda je vyhotovená v počte dvoch rovnopisov, každý s platnosťou originálu. Každá zo
Zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
Táto Dohoda sa vo všeobecnosti spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak
kogentné právne predpisy Slovenskej republiky neumožňujú, aby sa niektoré z ustanovení tejto
Dohody spravovalo Obchodným zákonníkom, sa bude príslušné (vylúčené) ustanovenie
spravovať (vo vylúčenom rozsahu) príslušným aplikovateľným právnym predpisom Slovenskej
republiky.
Aplikácia ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré nemajú striktne kogentnú
povahu, je výslovne vylúčená v rozsahu, v ktorom by to mohlo meniť význam alebo účel
ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody.
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam
porozumeli, Dohoda vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, je uzatvorená na základe

dobrovoľnosti zmluvných strán, bez zjavne nevýhodných podmienok pre každú zo zmluvných
strán, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave, dňa
Za Spolupracujúcu osobu

Mgr. art. Šimon Šicko
konateľ
PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Marián Fridrich
konateľ
PIXEL FEDERATION, s.r.o.

.

V Bratislave, dňa

.

Za Slovenskú technickú univerzitu

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
dekan FIIT STU

