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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená podľa §  269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 

(ďalej len „zmluva“) 

             

 

 

Čl. I  

Zmluvné strany 

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sídlo:     Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

Zastúpený:    Ing. Ján Počiatek, minister 

IČO:     30416094  

DIČ:                                    2020799209 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:     

IBAN:     

 

(ďalej len „MDVRR SR“) 

 

a 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo:     Stromová 1, 813 30  Bratislava 

Zastúpený:   Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister 

IČO:     00164381 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:     

IBAN:      

(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 

 

(a ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)    

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán za účelom financovania projektu prvej 

slovenskej družice „skCube“ (ďalej len „projekt“). Cieľom projektu je vyrobiť prvý slovenský 

satelit spôsobilý na vypustenie na obežnú dráhu okolo Zeme. Projekt pozostáva z výroby, 

prípravy na vypustenie a samotného vypustenia na obežnú dráhu Zeme zariadenia (satelitu) 

s rozmermi nepresahujúcimi 10x10x20 cm vybaveného rádiovým prijímačom a vysielačom, 

prijímačom na určovanie polohy, systémom pre určovanie orientácie v priestore a napájaného 

fotovoltaickými článkami. Súčasťou projektu je aj príjem, archivácia a analýza získaných dát.   
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Čl. III 

Zabezpečenia vytvorenia diela 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že realizátorom projektu bude doterajší riešiteľ projektu 

Žilinská univerzita, ktorej na riešenie projektu poskytne MŠVVaŠ SR finančné 

prostriedky prostredníctvom svojho rozpočtu. 

 

2. MŠVVaŠ SR a MDVRR SR sa zaväzujú viazať v rokoch 2013 a 2014 na projekt podľa 

čl.I tejto zmluvy vo svojich kapitolách celkovú čiastku 89 700,-Eur (slovom 

osemdesiatdeväťtisícsedemsto Eur). Z toho MDVRR SR v roku 2013 vo svojej kapitole 

vyčlení na tento účel čiastku vo výške 47 695,- Eur (slovom 

štyridsaťsedemtisícšestodeväťdesiatpäť Eur) a v roku 2014 vo výške 12 105,- Eur 

(slovom dvanásťtisícstopäť Eur) a MŠVVaŠ SR v roku 2013 vo výške 19 805 Eur 

(slovom devätnásťtisícosemstopäť Eur) a v roku 2014 vo výške 10 095 Eur (slovom 

desaťtisícdeväťdesiatpäť Eur).  

 

MDVRR SR:  

 

Rok Bežné výdavky v Euro 

2013 47 695,00  

2014 12 105,00 

Spolu 59 800,00 

 

MŠVVaŠ SR:  

     

Rok Bežné výdavky v Euro 

2013 19 805,00 

2014 10 095,00 

Spolu 29 900,00 

 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočtové prostriedky MDVRR SR vo výške uvedenej 

v odseku 2 tohto článku budú v príslušnom rozpočtovom roku na základe rozpočtového 

opatrenia viazané v kapitole MDVRR SR  v prospech kapitoly MŠVVaŠ SR. 

 

4. Rozpočtové opatrenie cez Ministerstvo financií SR zabezpečí MDVRR SR v termíne do 

30. apríla príslušného rozpočtového roka. 

 

5. MŠVVaŠ SR sa zaväzuje informovať MDVRR SR o priebehu, stave a výsledkoch 

realizácie projektu, a to formou účasti povereného zamestnanca MDVRR SR na všetkých 

kontrolných dňoch, ktoré budú súvisieť s projektom a predložením písomnej správy 

o priebehu, stave a výsledkoch projektu, ktorej súčasťou bude aj finančné vyúčtovanie 

projektu. Písomnú správu o priebehu, stave a výsledkoch projektu predloží MŠVVaŠ SR 

vždy najneskôr do 30.6. a 30.11. príslušného rozpočtového roka a ku dňu oficiálneho 

ukončenia projektu.   

 

 

6. MŠVVaŠ SR je zodpovedné za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií 

poskytnutých MDVRR SR. 
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Čl. IV 

Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2014. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) výpoveďou v písomnej podobe v prípade, ak zmluvná strana poruší svoje povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy a k náprave nedôjde ani po uplynutí primeranej lehoty 

uvedenej v písomnej výzve, 

d) upustením od realizácie projektu, alebo časti projektu podľa Čl. II zmluvy. 

 

 

Čl. V 

Vyrovnanie 

 

1. Ak finančné prostriedky poskytnuté MDVRR SR nebudú použité na dohodnutý účel 

podľa Čl. II tejto zmluvy je MŠVVaŠ SR povinné poskytnuté prostriedky vrátiť. 

 

2. Po zániku zmluvy je MŠVVaŠ SR  povinné vrátiť nevyužité finančných prostriedky 

poskytnuté  MDVRR SR. 

 

 

Čl. VI 

Doručovanie a komunikácia 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať 

druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre 

riadne plnenie zmluvy. 

2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom 

oprávnených osôb, štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených 

osôb. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o menách a kontaktných údajoch 

oprávnených osôb a o ich prípadných zmenách.   

3. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k  zmluve alebo ktoré 

majú byť vykonané na základe zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej 

strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného 

poštového styku na adresu uvedenú na titulnej stránke zmluvy, ak nie je ustanovené alebo 

medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri informovaní verejnosti o projekte a pri jeho propagácii 

budú postupovať spoločne. 
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Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete 

špecifikovanom v Čl. II tejto zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody 

medzi zmluvnými stranami. Zmeny tejto zmluvy možno vykonať len na základe písomnej 

dohody zmluvných strán, a to formou číslovaných dodatkov.  

 

2. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží tri (3) jej 

rovnopisy. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené touto zmluvou 

sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky predovšetkým príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého textu predmetnej zmluvy spôsobom 

umožňujúcim hromadný prístup. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im 

bránili platne uzavrieť zmluvu. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho ju podpísali. 
 

 

 

 

V Bratislave dňa ......................    

 

 

 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

  

Ing. Ján Počiatek     doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

minister dopravy, výstavby a    minister školstva, vedy, výskumu  

regionálneho rozvoja SR    a športu SR 


