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Zmluva o spolupráci č. 0201/0006/20 

na riešenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o združení prostriedkov 

 

uzatvorenej v súlade s § 27 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 523/2004 Z. z.“) a § 829 a nasl. a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

konajúca v mene združenia Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma 

recyklujúcej spoločnosti, skrátene „UNIVNET“ 

Zastúpená:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU v Bratislave 

Sídlo:     Vazovova 5, 812 43 Bratislava  

Organizačná jednotka: Strojnícka fakulta 

Adresa org. jednotky:  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 

V zastúpení:   Dr.hc. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan 

IČO:    00397687 

IČ DPH:   SK2020845255 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK05 8180 0000 0070 0064 0050 

VS:    AK57 

(ďalej len „STU BA“) 

 

 

a 

 

 

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 

Zastúpený:   Ing. Alexandrom Matušekom 

     prezidentom ZAP SR 

Sídlo:     Bojnická 3, 831 04 Bratislava  

Osoba oprávnená k podpisu  

zmluvy:   Ing. Alexander Matušek 

Osoba zodpovedná vo  

veciach technických:  Ing. Ján Pribula  

IČO :     34000445 

IČ DPH:   SK2021101434 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK66 5200 0000 0000 1209 0306 

    (ďalej len „ZAP SR“) 
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Čl. II. 

Preambula 

 

Združenie UNIVNET, koordinované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave 

a združujúce kritickú masu výskumného, vývojového a aplikačného potenciálu SR, sa 

zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov 

najmä v automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné 

prostredie a šetriť primárne energetické a surovinové zdroje a ktoré bolo zo strany MŠVVaŠ 

SR, Ministerstva hospodárstva SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu uznané ako národná platforma pre oblasť recyklácie a zhodnocovania 

odpadov s ich aplikačnými výstupmi do odvetví priemyslu, 

 

Združenie  pri svojich cieľoch a úlohách berie na vedomie:  

 osobitnú pozornosť, ktorú Európska komisia venuje problematike kritických surovín 

nevyhnutných pre udržanie konkurencieschopnosti EÚ, 

 globálne ciele dokumentu Európskej komisie pod názvom „Tematická stratégia 

predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklácie“, ktorý vytvára podmienky pre uvažovanie 

v dimenziách životného cyklu produktu, rozšírenú zodpovednosť výrobcov, hierarchiu 

odpadového hospodárstva, predchádzanie vzniku odpadu a využitie odpadu ako zdroja 

surovín, 

 právne akty sekundárneho práva EÚ v oblasti regulácie nakladania s vozidlami po dobe 

životnosti, predovšetkým smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade, 

smernicu Európskeho Parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 

smernicu Komisie 2011/37/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, a tiež nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 o preprave odpadu a nariadenie Rady 

(EÚ) 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového 

šrotu prestávajú byť odpadom, 

 európsky dokument „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov č. COM(2017) 490 o zozname 

surovín kritických pre EÚ z roku 2017“, ktorým sa určujú suroviny, v prípade ktorých 

hrozí veľké riziko ohrozenia dodávok a ktoré majú veľký hospodársky význam, pretože 

spoľahlivý a neobmedzený prístup k nim je pre európsky priemysel a hodnotové reťazce 

dôležitý, 

 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, do ktorého boli transponované relevantné právne akty Európskej 

únie, 

 ďalšie právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré upravujú špecifické podmienky 

a požiadavky súvisiace s prevádzkovaním zariadení na zber a spracovanie starých vozidiel, 

predovšetkým Vyhlášku MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 

vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ako aj Nariadenie 

vlády SR č. 153/2004, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah 

opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel 

a ich recyklácie, 
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 povinnosť vyplývajúcu z uvedených európskych a národných právnych predpisov 

zhodnocovať odpad zo starých vozidiel v minimálnej miere 95 % ich hmotnosti, z toho 

aspoň 85 % materiálovo a zvyšok energeticky, 

 postavenie Slovenskej republiky ako jedného zo svetových lídrov vo výrobe automobilov, 

z ktorého vyplýva zodpovednosť a povinnosť získavania kritických surovín z odpadov zo 

starých vozidiel, 

 postavenie MŠVVaŠ SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť vedy a techniky 

v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov, 

 spoločné záujmy a ciele pri podpore realizácie aktivít výskumu a vývoja v oblasti 

recyklácie a zhodnocovania odpadov s priamou implementáciou výsledkov vo výskumnej, 

vzdelávacej a hospodárskej praxi,  

 skúsenosti, ktoré viacerí členovia združenia nadobudli pri riešení predchádzajúcich 

spoločných úloh v tejto oblasti.  

 

 

Čl. III. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú s úmyslom úpravy 

vzájomných vzťahov a záväzkov pri splnení predmetu zmluvy vymedzeného v článku IV. 

 

2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy sa budú vzájomne rešpektovať, že vynaložia všetko úsilie podľa svojich 

najlepších možností a schopností pri realizácii tejto zmluvy a že nebudú vyvíjať také 

kroky a zdržia sa takých aktivít, ktoré by narušili ciele a zámery tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IV. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácií prognostických 

a výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových technológií a techník maximálne 

efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle a s cieľom 

minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť primárne energetické 

a surovinové zdroje. 

2. ZAP SR, ako člen združenia  UNIVNET, sa zaväzuje spolupracovať pri zabezpečení: 

a) prognózovania vývoja a trendov recyklačného sektora a trhu s recyklovanými 

materiálmi ako zdroja druhotných surovín, 

b) definovaní rizík a vplyvu rozvoja automobilového priemyslu na rozvoj národného 

hospodárstva,  

c) analýzy možností spracovania odpadov so zohľadnením technologických, 

ekonomických a environmentálnych faktorov, 

d) prípravy odborných materiálov podľa požiadaviek zadávateľa pre potreby spolupráce 

s ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, 
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e) odbornej a vzdelávacej činnosti založenej na dosiahnutých výsledkoch realizovaných 

aktivít, 

f) adekvátnej propagácie účasti MŠVVaŠ SR a uvedenia loga MŠVVaŠ SR na 

všetkých vedeckých, odborných, propagačných a reprezentačných materiáloch, ktoré 

budú výstupom realizovaných aktivít. 

3. Plnenie podmienok použitia finančných prostriedkov a plnenie povinnosti predkladá ZAP 

SR Koordinačnej rade združenia, ktorá schvaľuje aj uvoľnenie finančných prostriedkov 

pre jednotlivých členov združenia. 

 

4. Sumárne výsledky úloh jednotlivých členov združenia predkladá Koordinačnej rade STU 

BA, ako lídrovi združenia, ktorá reportuje správu v súlade so Zmluvou vo vzťahu 

k MŠVVaŠ SR.   

 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. STU BA prostredníctvom Koordinačnej rady: 

a) v súlade s potrebou pri riešení jednotlivých úloh koordinuje činnosť s ZAP SR,  

b) zadáva čiastkové úlohy, 

c) sumarizuje čiastkové výsledky ZAP SR do výsledných správ a vyúčtovaní, 

d) zabezpečí včasné doručenie výsledných správ a vyúčtovaní na MŠVVaŠ SR  

g) v dohodnutom termíne po obdržaní finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na 

jednotlivé roky zaplatí ZAP SR finančné prostriedky vo výške a spôsobom 

uvedeným v čl. VI tejto zmluvy.  

 

2. ZAP SR: 

a) v súlade s požiadavkami lídra združenia a na príkaz Koordinačnej rady postupuje v 

riešení úloh,  

b) samostatne alebo v súčinnosti s ďalšími prípadnými členmi združenia rieši úlohy za 

jednotlivé obdobia, 

c) zúčastňuje sa na stretnutiach a pracovných stretnutiach organizovaných Koordinačnou 

radou, 

d) predloží správu a vyúčtovanie Koordinačnej rade najneskôr do 10. januára 

nasledujúceho roku po roku, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté, 

e) ZAP SR sa zaväzuje plniť povinnosti uložené touto zmluvou v určených termínoch 

a spolupracovať s Koordinačnou radou a ostatnými členmi združenia UNIVNET. 

 

3. Vlastnícke právo k výsledkom riešenia projektu sa riadi ustanoveniami § 21 zákona č. 

172/2005 Z. z.  

 

 

Čl. VI. 

Finančné podmienky 

 

1. O výške finančných prostriedkov a termíne ich poukázania pre jednotlivých členov 

združenia rozhoduje Koordinačná rada na základe pridelených úloh pre jednotlivých 
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členov združenia v jednotlivých etapách. Konkrétna suma navrhnutá pre ZAP SR bude 

každý rok riešená dodatkom k tejto zmluve.  

 

2. Z pridelených prostriedkov MŠVVaŠ pre dané obdobie sa vyčlení 10 % na administratívu 

pre lídra združenia. Zvyšných 90 % sa delí medzi členov združenia. STU BA, konajúca 

v mene združenia UNIVNET, postúpi členom združenia dohodnuté finančné prostriedky 

v nasledovných termínoch:  

o  I. tranža - 60 % - do 7 dní po podpise dodatku zmluvy,  

o  II. tranža - 40 % - do 7 dní po predložení správy a vydokladovaní spolufinancovania.    

 

3. ZAP SR sa zaväzuje vydokumentovať vo forme poskytnutia vedecko-výskumných 

kapacít, laboratórií a laboratórnych prístrojov v rovnakej výške aké finančné prostriedky 

jej boli poskytnuté prostredníctvom UNIVNET z MŠVVŠ.  

 

4. ZAP SR sa zaväzuje podľa termínov stanovených Koordinačnou radou združenia 

predložiť plnenie úlohy v požadovanej forme.  

 

5. ZAP SR je povinná vypracovať každoročne prehľadné podrobné vyúčtovanie 

vynaložených nákladov na predmet zmluvy v skladbe priame náklady, nepriame náklady 

a vlastné prostriedky prijímateľa podľa jednotlivých položiek vo vzťahu k poskytnutej 

dotácii na predmet zmluvy a zaslať ho v požadovanom termíne na Koordinačné centrum 

a STU BA  

 

6. ZAP SR je pri nakladaní s finančnými prostriedkami povinná dodržiavať zásady 

hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti, preukázateľnej účelnosti a nevyhnutnosti vo 

vzťahu k predmetu zmluvy podľa čl. IV. Finančné prostriedky je povinná riadne viesť 

v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

7. ZAP SR sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú boli 

poskytnuté finančné prostriedky a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti 

s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) 

uvedie, že bola financovaná aj zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR. 

 

10 ZAP SR sa zaväzuje, že v termíne do 10 dní  od ukončenia realizácie predmetu zmluvy 

podľa čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy pošle STU BA zúčtovanie finančných prostriedkov 

podľa čl. VI ods. 1 a 3 podpísané štatutárnym zástupcom. Zúčtovanie musí obsahovať 

najmä: 

a) vecné vyhodnotenie, 

b) súpis realizovaných činností s vyčíslením použitých finančných prostriedkov, 

c) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej použitie finančných prostriedkov. 

 

11. ZAP SR predloží najneskôr do 15. februára 2023 záverečnú správu o vecnej realizácií 

predmetu zmluvy a dosiahnutých výsledkoch spolupráce v súlade s čl. IV ods. 1.  

 

12. Ak ZAP SR zistí, že plnenie úlohy je ohrozené, je povinná o tejto skutočnosti informovať 

koordinátora najneskôr do 5 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti. 
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13. Nepoužité finančné prostriedky vrátane výnosov a finančné prostriedky použité 

v rozpore s touto zmluvou je ZAP SR povinná bez zbytočného odkladu vrátiť na účet 

STU BA, IBAN SK05 8180 0000 0070 0064 0050, VS AK57 najneskôr do 30 dní po 

predložení záverečnej správy. 

 

14. ZAP SR umožní MŠVVaŠ SR vykonať kontrolu použitia finančných prostriedkov podľa 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na požiadanie MŠVVaŠ SR kedykoľvek 

v priebehu rozpočtového roka vykonať kontrolu aktuálneho stavu použitia finančných 

prostriedkov poskytnutím písomnej informácie prostredníctvom koordinátora 

o aktuálnom stave použitia finančných prostriedkov a ich vecnom použití.  

 

15 ZAP SR je povinná dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a povinnosti, ktoré 

jej vyplývajú z tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona 

sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie uvedené v § 31 

zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že majetok nadobudnutý spoločne pri výkone zmluvne 

dojednanej činnosti sa bude deliť v pomere zodpovedajúcom výške nimi vložených 

vkladov. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na majetkové usporiadanie v prípade zániku 

tejto zmluvy. 

 

17. ZAP SR je neodkladne povinná písomne informovať koordinátora o akejkoľvek zmene 

svojho právneho stavu na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ktorá má alebo môže mať 

vplyv na podmienky, za ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu a súčasne je povinná písomne požiadať MŠVVaŠ SR prostredníctvom 

koordinátora o súhlas na vykonanie akejkoľvek zmeny, ktorá má alebo môže mať vplyv 

na podmienky, za ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky. ZAP SR nie je 

oprávnená previesť na tretiu osobu práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez 

súhlasu MŠVVaŠ SR. 

 

 

Čl. VII. 

Porušenie zmluvných podmienok 

 

Použitie finančných prostriedkov poskytnutej ZAP SR podľa tejto zmluvy v rozpore s jej 

ustanovením sa pokladá za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách. Za porušenie finančnej disciplíny zodpovedá ZAP SR 

v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Ak ZAP SR poruší niektoré z ustanovení 

tejto zmluvy je povinná vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť, na ktorú sa uvedené 

porušenie vzťahuje a to bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého boli finančné 

prostriedky poskytnuté  a znáša prípadné sankcie.  
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Čl. VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. STU BA, zastupujúca UNIVNET je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade 

podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy zo strany ZAP SR. Za podstatné 

porušenie povinností podľa tejto zmluvy sa považuje porušenie povinností ZAP SR podľa 

čl. IV. ods. 2 a čl. VI. tejto zmluvy.  

 

2. STU BA, zastupujúca UNIVNET je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa preukáže, 

že ZAP SR uviedla STU BA nepravdivé informácie majúce vplyv na opodstatnenosť 

poskytnutia finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy. 

 

3. V prípade zániku zmluvy podľa ods. 1 alebo 2 tohto článku je ZAP SR povinná 

poskytnuté finančné prostriedky vrátiť na bankový účet STU BA, IBAN: IBAN SK05 

8180 0000 0070 0064 0050, VS AK57 najneskôr do 30 dní po zániku zmluvy. O vrátení 

finančných prostriedkov je ZAP SR povinná písomne upovedomiť STU BA bezodkladne 

po vrátení finančných prostriedkov. 

 

4. ZAP SR je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 

povinností podľa tejto zmluvy zo strany STU BA. Za podstatné porušenie povinností 

podľa tejto zmluvy sa považuje porušenie povinností STU BA podľa tejto zmluvy. 

 

5. Odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne na adresu 

uvedenú v záhlaví zmluvy a dôvod odstúpenia v ňom musí byť uvedený. Odstúpením od 

zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31. 12. 2022.  

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

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

 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku, podpísaného 

oboma zmluvnými stranami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., 

Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v ôsmich originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise STU BA 

dostane štyri rovnopisy a ZAP SR štyri rovnopisy. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a nebola 

uzatvorená za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Zmluvné 

strany jej obsahu porozumeli, bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa 

 

Za STU BA       Za ZAP SR 

 

 

 

 

 

..............................................................    ........................................................ 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.            Ing. Alexander Matušek. 

      rektor STU v Bratislave                  prezident ZAP SR 


