
Dohoda o skončení spolupráce  
k Zmluve o spolupráci zo dňa 14.5.2014 

uzavretá podľa § 516 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

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

 

 

uzavretá medzi účastníkmi: 

 

1) Slovenská technická univerzita v Bratislave 
štatutárny orgán: prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., rektor 

sídlo:   Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov 

IČO:   00 397 687 

DIČ:   2020845255 

IČ DPH:   SK2020845255 

č. účtu:    

(ďalej len „STU“) 

 

a 

 

2) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

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

sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Právna forma:  Príspevková organizácia 

IČO:   00151882 

DIČ:   2020798395 

IČ DPH:   SK2020798395 

číslo účtu:   IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

(ďalej len „CVTI SR“) 

 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

 

Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení vzájomnej spolupráce založenej Zmluvou 

o spolupráci zo dňa 14.5.2014 ( ďalej len „Zmluva“) a v súlade s čl. IV. ods. 7 Zmluvy i 

na zrušení spolumajiteľstva CVTI SR k Vynálezu, a to za nasledovných podmienok: 

 

1. STU sa zaväzuje do 90 dní odo dňa účinnosti  tejto dohody  uhradiť CVTI SR fi-

nančné prostriedky vo výške 3.202,25,- EUR (slovom tritisícdvestodva eur 

a dvadsaťpäť centov), ktoré CVTI SR poskytlo v súlade so Zmluvou na účely fi-

nancovania poplatkov súvisiacich s podaním patentovej prihlášky Vynálezu. Fi-

nančné prostriedky boli uhradené nasledovne: 

  

Účel poplatku Suma Dátum žiadosti 

o úhradu 

Poplatok za  

PCT prihlášku 

Poplatok za 

medzinárodné podanie 

3202,25 € 05/2014 



2. STU je povinné finančné prostriedky vo výške uvedenej v bode 1 tejto Dohody 

uhradiť bezhotovostným prevodom na účet CVTI SR pod variabilným symbolom 

775/CVTISR/2014. 

 

3. Nakoľko STU v  súlade s čl. I. ods. 1  Zmluvy v patentovej prihláške  Vynálezu č. 

PCT/SK2014/050010 („Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných 

modulárnych zábran“) uviedla ako spolumajiteľa patentu CVTI SR vo výške po-

dielu 10% je CVTI SR povinné písomnou zmluvou o prevode správy majetku štátu 

na STU spätne previesť práva z prihlášky Vynálezu, a to vo výške podielu 10%, te-

da v rozsahu, v akom ho Zmluvou od STU  nadobudlo.  

 

4. CVTI SR je  povinné spätne previesť práva z prihlášky Vynálezu na STU v zmysle 

bodu 3 tejto Dohody  najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania finančných prostried-

kov uhradených STU na účet CVTI SR (bod 2 tejto Dohody), pričom tieto musia 

byť uhradené v plnej výške uvedenej v bode 1 tejto Dohody.  

 

5. Účastníci Dohody v súlade s § 516 ods. 2 Občianskeho zákonníka podpisom tejto 

Dohody potvrdzujú, že v časti uvedenej v bodoch 1 až 4 tejto Dohody vzniká nový 

záväzok oproti záväzku v zmysle dotknutých ustanovení Zmluvy a v ostatnom prá-

va a povinnosti podľa Zmluvy zanikajú.  

 

6. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé má platnosť originá-

lu. Každý účastník obdrží po dve vyhotovenia. 

 

7. Účastníci súhlasia so zverejnením Dohody v súlade s platnou právnou úpravou 

platnou na území SR. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obo-

ma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení v Cen-

trálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnenie Zmluvy v Centrál-

nom registri zmlúv sa po jej podpise obidvomi zmluvnými stranami bez zbytočného 

odkladu zaväzuje zabezpečiť CVTI SR. 

 

 

 

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

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.           prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

                     rektor                       riaditeľ 

 STU v Bratislave         CVTI SR 

 

 

 


