
Zmluva 

o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 

uzavretá podl'a §51 Občianskeho z.ákonníka a zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

l. Slovenská akadémia vied 

Článok l 
Zmluvn é strany 

sídlo: Štefániková 49, 814 38 Bratislava 

zastúpená predsedom SAV: prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom, DrSc. 

oprávnený rokovať a podpisovať túto zmluvu: doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc. 
vedecký sckretáT SA V 

IČO: 037 869 

banko~é spojenie: 

2. Organizácia SAV 

názov: Elektrotechnický ústav SA V 

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

zastúpená riaditeľom: Tng. Karol Frohlich,DrSc. v.z.RNOr. Vladimír Cambel,CSc 

IČO: 598429 zástupca riaditel'a 

DIČ: 2020795821 

bankové spojenie: 

Lng. Karol FrohJich,DrSc. 

(priezvisko, meno a tituly pracovnika organizácie, zodpovedného za realizáciu 

úlohy MVTS) 

Článok II 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je podpora úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, na 

ktorú bol i poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu SA V v rok u 20 ll (bežné výdavky. 

resp. bežné tTansfery) vo výške: 

4000.- štyritisíc eur 

.............................. ... €, SI.OVOITI ... . ..... . ..........•..•... . ............................ 



~úzov úlohv MVTS: 
f r 'loren ja::yku) 

Materiály pre robustný galium nitrid ( JORG/\ ) 

Celková doba riešenia úlohy MVTS : od 1.11.2008 do 31.10.20 ll 
(delí. me,·iac:. rok) 

Článok III 

Podmicnl<y poskytnut ia finao čn)'ch prostriedkov na podporu úlohy MVTS 

Slm·enskú akadémia vied poskytuje na podporu úlohy M VTS v roku 20 l l vyčlenené 

prostri~dk). ktor)·ch výšku oznámi príslušnej organizácii formou rozpisu rozpočtu( RO) 

pnsp~'ku (PO) na rok 2011. (ktorý je záväzn)·). za t)'chto podmienok: 

i.iw/o.,( o finunóu! prostriedky ::o .\:1átnelw ro::poc.rtu a nadvä1.ujúca ročná llodn01iacu 

'Jworct a !:iados( o pokračoranie jinancomniu podpOIJ' úlohy Ml'!:<; ,. prí,·/u.<.n_l'-t·h 

rokoch. 'rú tane š peci fikúcie použitia bežn)•ch v)da\'kO'. resp. bcžn)'ch trans ferO\ ' wk u 

20 l l sú ncoddelitcl'nou súčasťou tejto zmlu') . 

.., J>nsk) tnu té linančné prostriedky je potrebné čerpať ' súlade s' ecn)·m plnením úloh) 

i'viV l S a v súlade so zúkonom RSR č. 523/2004 /..z. o rozpočto\'ých prm idlúch 

vcrcjn~j sprúvy v platnom znení, výnosom MF SR č. 2252/2004-44 v znení v)nnsu L'. 

'vii·'OOJ821/200-+-442 a výnosu MF SR č . 11251/2004-42. zúkonom o Štátnej pokladnici c. 

291 '2002 / .. z. ,. platnom 1.není. zákonom č. 25/2006 Z.í'. o \'ercjnom obstan1vaní ,. platnom 

;ncní. ako aj ')nosom MF SR č. MF/4472/2005-EX ŠP í' 11.5.2005. ktorým sa ml'ni 

a dopÍiia \)nos \1F SR č. 688/2004-KM z 30.3.2004. ktor~m sa 'ykonil\ aj ú nid. ton: 

ustanon:nia ;úkona č. 291 12002 Z.z. o ·, tátnej pokladnici a o ;mene a doplnení niektor) ch 

; úkomn. Posk) tnuté prostriedky sa môžu pou/.iť aj na kompení'áciu 'opretl '~ nalo/~n) ch 

'~da' km -mi k lad O\ S ll\ isiaeich s podporou úloh~ tvl V'l S. pok ia l' sa fi nan cO\ al i ' tom 

istom ro;počto\'0111 roku z prcvádzkov~·ch prostriedko' organidtcic. 

~ J)nhodnut~· ohjctn prostriedko\ ~o štátneho roi'počtu n1ô/c by(' priebehu roka upra\\~n ~ ' 

;úYislosti od rcgulôcic v)·davkov určenej MF SR bez po,·innost i u;atn'1raľ doh<.>du o tl'jto 

1.111enc osobi tným dodatkom k tej to zmluve. 



4/ Medzi zmluvnými stranami platí povinnosť uzavrieť dohodu o znížení objemu 

poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu osobitným dodatkom k tejto 

zmluve v prípadoch, ak dôjde k zmene podmienok realizácie úlohy MYTS, okrem 

podmienky uvedenej v článku III, bod 3. 

51 Finančné prostriedky podl'a tejto zmluvy budú poskytnuté rozpočtovej organizácii SA V z 

rozpočtovej kapitoly SA V formou úpravy rozpočtu prostredníctvom príslušných 

modulov systémov Štátnej pokladnice. 

61 Bežné výdavky na podporu úlohy MYTS v rozpočtových organizáciách sa môžu použiť 

na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou úlohy MYTS (vrátane opráv a údržby 

prístrojov, zariadení, prenájmov, DPH a pod.), ako aj na úhradu OON. Bežné výdavky 

nie je možné použiť na úhradu miezd a na obstarávanie hmotného a nehmotného 

investičného majetku. Po dohode s riaditeľom organizácie sa môže časť poskytnutých 

finančných prostriedkov (najviac však 20 %) použiť na úhradu prevádzkových potrieb 

rozpočtovej organizácie. 

7/ Finančné prostriedky podľa tejto zmluvy budú poskytnuté príspevkovej organizácii SAV 

z rozpočtovej kapitoly SA V formou úpravy rozpisu príspevku na prevádzku organizácie 

prostredníctvom príslušných modulov systémov Štátnej pokladnice. 

8/ Bežné transfery na podporu úlohy MVTS v príspevkových organizáciách, môže 

pracovník zodpovedný za úlohu MVTS použiť na úhradu nákladov súvisiacich 

s realizáciou úlohy MVTS (vrátane opráv a údržby prístrojov, zariaderú, DPH, 

prenájmov, a pod.), ako aj na úhradu OON. Bežné transfery nie je možné použiť na 

úhradu miezd a na obstarávanie hmotného a nehmotného investičného majetku. Po 

dohode s riaditeľom organizácie sa môže časť poskytnutých finančných prostriedkov 

(najviac však 20 %) použiť na úhradu prevádzkových potrieb príspevkovej organizácie. 

Článok IV 

Pracovník organizácie SAV, zodpovedný za realizáciu úlohy MVTS 

l l Pracovník zodpovedný za úlohu MVTS zodpovedá za hospodárne využitie 

poskytnutých finančných prostriedkov. 



Praco' nik ;odpovedn) 'la úlohu MVTS je po,·inn)' materiál. ,.) rohk). pníee a slu/h) na 

podporu úloh) ľ\ l \'TS obstará,ať ,. ;:mysle ;<ikona č. 25 '2006 /../. o 'crcjnom 

nhstarúnmí ' platnom ;není. Drobn)· hmotn)· majetok obstaran) pre potreb) podpor~ 

úloh~ \ IV'I S osi Ú\ a majetkom organizácie Sl\ V a ') u/.ije sa pri ďalšej podpore 

úloh ;\l V' l s alebo pri \ )•chovnm·zdelávacom procese. 

~ Pn.tCO\ nik ;~odpo, ·cdný· ;a úlohu Mv·r, prcdlo;tí Sprúvu o plnení pn.!t.ln1ctu riešenia. 

skuwčncj ')1ške ,·yčerpan)·ch bežných v)'davkov. resp. bc/n)ch transľcrm štútneht' 

rmpočtu na podporu úlohy MVTS v termíne najneskôr do 16. ja n u :-'1 ra 2 O l 2 

S IO\ enskcj akadémii vied -sekretariátu vedeckého sckrctúra SJ\ V. 

Č lánok V 

Riad itel' oq~an izilc ic 

Riaditel' organi;úcic S:\ V sa ;;a\'ä;:ujc ')l\ úrať ' rámci s\ ojej pôsobnosti podmienk~ na 

podporu úloh\ \IVTS ' rámci organi;ácie. ,. ~ konún1ť 10 S\OJC.J úro' Jll' 

kontrolu úloh) l\ IV rs a používania linančn)·ch prostriedkm. 

Riaditeľ organizúcic SJ\ V je povinn)· ;:abezpeči( čerpanie posk~ tnut) ch linančn~ ch 

prostriedko' , . súlade so zákonom R SR č. 523/2004 /..1. . o ro;počtm )ch pra\ idlach 

'erej nej spn't,·y v platnom znení. s výnosom MF SR č. 2252/200-J.-4-J. v i'neni ,.) nosu č. 

\JF/003R21/2004-4..J.2 Cl v)•nosu MF SR č. 1125 1/2004-42. /.úkonom č. 

29 1'2002 /../. o Štátnej pokladnici v platnom znení. ;úkonom č. 25/2006 /..1. o 

\erejnom nbstar<'mmí' platnom /JlCní. ako aj ' ')'nosom MF SR č. tviF'-l-l-72 '2005-1 :\: ~J> 

111.5.2005. ktor)rn sa mení adopÍiía ,)·nos ;\IF SR č. 688 200-J.-K\11 1 30.3.2004. 

1 • 1 • • • • 1 • • • 1 • '1() 1 . ..,o<>.., 1 s·· · · "tor~ m sa 'y"oml\ U,Jll nJCI\lore ustanove111a ;;ar~. ona c. _ _ _ ..1. o . tatneJ 

pokladnici a o ;mene a doplnení nicktor)·ch ;ákono'. Riaditel' organi;;acie S\\ L' 

pm inn) ;abc;pcčiľ osobitné sledovanie čerpania linančn)ch prostriedk()\ /.(l 

štútneho ro; počtu ;a real izo\'anú úlohu J\ 1 VT . 



Článok Vl 

Všeobecné ustanovenia 

ll Hodnotenie výsledkov úlohy MVTS sa uskutočňuje na základe pokynov 

vedeckého sekretára SAV. V prípade, ak stav realizácie vyžaduje posúdenie zásadných 

zmien, ktoré ovplyvňujú ciel' a parametre úlohy MVTS, alebo pri zistení nedostatkov pri 

realizácii a financovaní úlohy MVTS a pri závažných okolnostiach, brániacich splneniu 

zmluvných cieľov (formulovaných v dokumentoch uvedených v článku Ili, bod l), má 

každá zmluvná strana právo zvolať kontrolný dei1 za účasti všetkých zmluvných strán. O 

zásadných zmenách sú zmluvné strany povinné ihneď sa vzájomne informovaf. 

21 Zmluva je vyhotovená v troch originálnych exemplároch. Každá zo zmluvných strán 

dostane jeden exemplár zmluvy. 

3/ Vzťahy zmluvných strán, ktoré me sú upravené touto zmluvou, sa budú riadiť 

príslušnými všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

Obchodného zákonníka. 

Článok VU 

Záverečné ustanovenia 

l l Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31 .1 2.20 ll a jej platnosť končí vysporiadaním 

záväzkov z nej vyplývajúcich. 

2/ Zmluva nadobúda platnosť podpisom všetkých zmluvných strán aJC účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovskom sídle poskytov 

Dátum: 

2.5. 20 11 

2.5. 20 11 

J. "!ol! 




