
 
 

 

 

 

Príkaz rektora  
Číslo:  1/2015 – PR 
 
Zabezpečenie realizácie stavby  
„Revitalizácia objektov FEI STU“ 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 
V Bratislave 19. 01.2015 

Číslo: 1/2015 – PR 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v nadväznosti na Zmluvu o dielo uzavretú dňa 19. 01. 

2015 so zhotoviteľom ZIPP BRATISLAVA s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 
31355161 na predmet zákazky „Revitalizácia objektov FEI STU“ (ďalej len „zmluva“ a „stavba“), 
s cieľom zabezpečiť kontinuitu prípravy stavby s jej realizáciou,    

 
 

u k l a d á  
dekanovi Fakulty elektrotechniky a informatiky  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
(ďalej len „dekan FEI STU“ a „FEI STU“) 

 
nasledovné: 

1. Konať v mene Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) ako investora stavby, a to 
v rozsahu všetkých práv a povinností objednávateľa podľa zmluvy, vo vzťahu k zhotoviteľovi stavby, 
k osobám oprávneným konať na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 
projekt Univerzitného vedeckého parku (ďalej len „projekt UVP“), k orgánom štátnej správy 
a k zamestnancom FEI STU, ak ide o záležitosti týkajúce sa stavby alebo súvisiace so stavbou.  
 

2. Zabezpečiť, aby boli dodržané a splnené všetky podmienky projektu UVP súvisiace so stavbou a aby 
realizácia stavby nadväzovala na jej prípravnú fázu, ktorú vykonala a za ktorú zodpovedá FEI STU (t. 
j. projektová dokumentácia stavby, stavebné povolenie a dodávateľský stavebný dozor). 

 
3. Konať tak, aby boli zabezpečené oprávnené záujmy STU ako investora stavby a aby neboli 

prekročené limity financovania stavby dané projektom UVP; dekan FEI STU pritom zodpovedá za 
zabezpečenie finančného krytia akýchkoľvek výdavkov nad rámec projektu UVP, a to z rozpočtu FEI 
STU. 

 

4. Dekan FEI STU je povinný zabezpečiť pravidelné informovanie rektora o stave realizácie stavby. 
 

5. Tento príkaz rektora je možné meniť a dopĺňať iba na základe rektorom podpísaných a vydaných 
dodatkov k príkazu rektora. 
 

6. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy, t. j. dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

  

 

 
                                                                 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1 
                                                         rektor 

                                                           
1
 Originál podpísaného príkazu rektora číslo 1/2015-PR Zabezpečenie realizácie stavby „Revitalizácia objektov FEI 

STU“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. 


