
Dohoda  

 
k Zmluve o spolupráci č. 12/190103/2013-SPOL uzavretej dňa 27.2.2013 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1) Technická univerzita v Košiciach 

štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor 

sídlo:   Letná 9, 042 00 Košice 

IČO:   00 397 610 

DIČ:   2020486710 

IČ DPH:  SK2020486710 

č. účtu:   7000241084/8180, Štátna pokladnica 

(ďalej len „TUKE“) 

 

a 

 

2) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

IČO:   00151882 

DIČ:   2020798395 

IČ DPH:  SK2020798395 

číslo účtu:   7000064743/8180, Štátna pokladnica 

(ďalej len „CVTI SR“) 

 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

   Zmluvou o spolupráci č. 12/190103/2013-SPOL uzavretej dňa 27.2.2013 sa TUKE 

zaviazala  v patentovej prihláške podanej v súlade s článkom II. ods. 2 citovanej zmluvy 

uviesť ako spolumajiteľa patentu k vynálezu „Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých 

vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie“, CVTI SR so spolumajiteľským podielom, 

ktorého výška bola zmluvnými stranami dohodnutá na úrovni 10% z majiteľského po-

dielu TUKE. 

   Z dôvodu, že sa nenaplnili ciele spolupráce podľa zmluvy č. 12/190103/2013-SPOL 

a CVTI SR nie je Úradom priemyselného vlastníctva SR evidované ako spolumajiteľ 

patentu zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu: 

 

1/  CVTI SR sa vzdáva práva na uvedenie spolumajiteľstva k patentu v patentovej pri-

hláške č. XXX k vyššie uvedenému vynálezu. 

 

2/ TUKE sa zaväzuje na základe faktúry  vystavenej CVTI SR do 90 dní od vystavenia 

faktúry zaplatiť CVTI SR sumu vyčíslenú v dodatku č.1 k zmluve o spolupráci, t.j. 

3.150,25 €. 

  

3/ Táto dohoda je spracovaná v štyroch vyhotoveniach, pričom každé má platnosť ori-

ginálu. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia. 

 



4/ Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto Dohody v súlade s platnou právnou 

úpravou platnou na území SR. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpísa-

nia oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení v 

centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

 

 

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

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.           prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

                     rektor                       riaditeľ 

  Technická univerzita v Košiciach         CVTI SR 

 

 

 


