Dodatok č. 2
K Zmluve o výskumnej spolupráci

Obchodné meno:

medzi zmluvnými stranami
MaSa Tech, s.r.o.

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaná:
Štatutárny orgán:
e-mail:

Sadová 3018/10, Stará Turá 916 01
47488093
SK 2023920701
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Vložka číslo:29398/R
Mgr. Martin Sabo, PhD., konateľ
martin.sabo@masatech.sk

(ďalej ako „Spoločnosť“)
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
SK 2020845255
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
(ďalej ako „Univerzita“)

(Spoločnosť a Univerzita ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

1.

2.

Účel Dodatku
1.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.03.2020 Zmluvu o výskumnej spolupráci
(ďalej v texte aj ako „Zmluva“).

1.2.

Týmto uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej v texte aj ako „Dodatok“) v
nasledovnom znení:

Predmet Dodatku:
2.1

Bod 1.1 Zmluvy sa mení a znie:

„Spoločné výskumné pracovisko“ – je priestor pre realizáciu spoločných výskumných a
odborných aktivít v oblastiach priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, ochrany
práv duševného vlastníctva a realizácie inovačných opatrení. Spoločným pracoviskom
nevzniká medzi zmluvnými stranami žiadny samostatný právny subjekt ani združenie.
Spoločné pracovisko bude sídliť v priestoroch Fakulty informatiky a informačných
technológií, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4, Slovenská republika, miestnosti č. 6.04, 6.05,
6.15 poschodie č. 6. Každá miestnosť spoločného pracoviska bude označená nápisom
„Spoločné pracovisko MaSa Tech a FIIT STU“. Zmluvné strany vybavia spoločné
pracovisko potrebným technickým a technologickým vybavením a deklarujú svoj záujem a
podporu jeho ďalšieho potrebného rozvoja. Zoznam technického a technologického
vybavenia nachádzajúceho sa v spoločnom pracovisku, bude potvrdený všetkými
zmluvnými stranami. Použité technické vybavenie a technológie budú označené

inventárnym číslom, pričom zostávajú vo vlastníctve príslušnej zmluvnej strany, ktorá ich
poskytla, pokiaľ nebude osobitnou písomnou zmluvou dojednané inak. Každá zmluvná
strana poistí svoje technické vybavenie a technológie umiestnené v Spoločnom výskumnom
pracovisku. Mzdy, personálne náklady svojich zamestnancov, technické a materiálové
vybavenie si každá zmluvná strana hradí osobitne. Zmluvné strany berú na vedomie, že
predmetné Spoločné výskumné pracovisko nemá a ani nebude mať vlastnú pracovnoprávnu
subjektivitu a teda ani vlastných zamestnancov. Toto Spoločné výskumné pracovisko bude
na základe dohody zmluvných strán otvorenou štruktúrou, t. j. jeho personálne obsadenie sa
môže meniť na základe meniacich sa požiadaviek zmluvných strán. Zmluvná strana v
postavení zamestnávateľa zamestnanca pôsobiaceho v Spoločnom výskumnom pracovisku
zodpovedá za splnenie všetkých štandardov a noriem relevantných na výkon práce v
priestoroch Spoločného výskumného pracoviska. Za dodržiavanie všetkých relevantných
bezpečnostných a iných požiadaviek, zodpovedá osoba určená Univerzitou. Každá zmluvná
strana je povinná poučiť svojich zamestnancov alebo tretie osoby, ktoré budú vstupovať do
priestorov Spoločného výskumného pracoviska ohľadom BOZP, PO a interných predpisov
Univerzity. Spoločnosť prehlasuje, že bola oboznámená zo všetkými predpismi o BOZP
a PO Univerzity a že písomne preukáže Univerzite splnenie si informačnej povinnosti voči
svojim zamestnancom a tretím osobám. Spoločnosť prác zodpovedá za zdravotnú a odbornú
spôsobilosť svojich zamestnancov/ tretích osôb, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a
stav svojich technických zariadení týkajúcich sa jeho činnosti, dodržiavania zásad
bezpečného správania sa svojich zamestnancov a ich zabezpečenie osobnými ochrannými
prostriedkami. Spoločnosť zodpovedá za to, že jeho zamestnanci budú v priestoroch
Spoločného výskumného pracoviska dodržiavať právne a bezpečnostné predpisy a
rešpektovať príkazy a zákazy Univerzity. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť svojich
zamestnancov o únikových cestách, hlavných vypínačoch a uzáveroch médií,
protipožiarnych opatreniach, zabezpečení lekárskej pomoci a s rizikami na pracoviskách
Univerzity, o ktorých bol univerzitou informovaný. Spoločnosť je povinná viesť evidenciu
všetkých svojich zamestnancov od ich nástupu až do opustenia Spoločného výskumného
pracoviska. Oznámenie pracovného úrazu bude vykonané v súčinnosti so zodpovedným
zamestnancom Univerzity v zmysle vnútorného predpisu Univerzity. Otázky hmotnej
zodpovednosti pracovníkov pôsobiacich v Spoločnom výskumnom pracovisku vrátane
určenej osoby sa riadia príslušnými ustanoveniami pracovno-právnych prepisov.

2.2

Bod 5.1 Zmluvy sa mení a znie:

„Spoločnosť sa zaväzuje v súlade s bodom 3.2 tejto Zmluvy v súvislosti s finančnou
podporou Projektu od 1.10. 2020 hradiť Univerzite čiastku 2 654,- EUR (slovom:
dvetisícšesťstopäťdesiatštyri eur) štvrťročne bez DPH (ďalej len „poplatok“). DPH sa
pripočíta k poplatku v zmysle planých právnych predpisov. Nárok na odplatu v zmysle
tohto článku vzniká Univerzite dňom doručenia faktúry na adresu sídla Spoločnosti
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.“

3.

Záverečné ustanovenia
3.1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť deň po zverejnení v CRZ vedenom Úradom vlády.

3.2.

Ostatné práva a povinnosti uvedené v Zmluve ostávajú nezmenené.

3.3.

Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá so Zmluvných strán
obdrží po jednom rovnopise.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu a jej Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle,
Zmluva a jej Dodatok neboli uzavreté v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu a Dodatok si prečítali, ich obsahu rozumejú a na znak súhlasu
Dodatok podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za MaSa Tech, s.r.o.

Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave

______________________
Mgr. Martin Sabo, PhD., konateľ

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

