Zmluva o spoločnom pracovisku
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Názov: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
so sídlom: Vlárska 5, 833 34 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00490 890
DIČ: 2020887000
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
(ďalej len „Hlavný partner“)

2.

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
so sídlom: Šafárikovo nám. 6, Bratislava-Staré Mesto
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Subjekt v pôsobnosti partnera:
Názov fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
so sídlom: Mlynská dolina, 842 15 Bratislava-Karlova Ves
IČO: 39786506
(ďalej len „partner 1")

3.

Názov: Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
so sídlom: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO: 00166651
DIČ: 2020894700
Štatutárny zástupca: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
(ďalej len „partner 2")

4.

Názov: Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
so sídlom: Vlárska 7, 833 91 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 00166642
DIČ: 2020830361
Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
(ďalej len „partner 3")

5.

Názov: Molekulárno-medicínske centrum SAV
so sídlom: Vlárska 3-7, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 42127777
DIČ: 2022495431
Štatutárny zástupca: MUDr. Richard Imrich, PhD.
(ďalej len „partner 4")

(ďalej partner 1 až partner 4 v texte spolu len „partner“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia:
1. Zmluva sa uzatvára medzi partnermi projektu: Diagnostika spoločensky závažných
ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách s ITMS kódom
26240220058, ktorý je podporovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení spoločných pracovísk, ktoré sa budú
nachádzať:
a) v miestnostiach č.015 a 016, ktoré sa nachádzajú v budove Hlavného partnera, Vlárska
č. 5, 833 34 Bratislava
b) v miestnostiach č. B2-009, B2-029, B2-30, B2-206, B2-214, B2-248, ktoré sa
nachádzajú v budove Partnera č. 1, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
c) v miestnostiach č. 313, 314, 315, 321, 322 a 330, ktoré sa nachádzajú v budove
Partnera č. 2, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
d) v miestnostiach č. 27 a 29A na I. poschodí, a 229 a 231 na III. poschodí , ktoré sa
nachádzajú v budove Partnera č. 3, Vlárska 7, 833 91 Bratislava
e) v miestnosti č.20-21, ktoré sa nachádzajú v budove Partnera č. 4, Vlárska 3, 831 01
Bratislava
3. Súčasťou spoločného pracoviska budú aj:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

PCR cykler gradientový, ktorý bude vlastniť Partner č.1 a bude umiestnený
v miestnosti č. B2-206.
Hlbokomraziaci box, ktorý bude vlastniť Partner č.1 a bude umiestnený v miestnosti
č. B2-214.
CO2 inkubátor, ktorý bude vlastniť Partner č.1 a bude umiestnený v miestnosti č.
B2-214.
Inverzný mikroskop, ktorý bude vlastniť Partner č.1 a bude umiestnený v miestnosti
č. B2-214.
Zariadenie na kvantifikáciu počtu a viability buniek, ktoré bude vlastniť Hlavný
partner a bude umiestnené v miestnosti č. 015
Spotovacie zariadenie na prípravu čípov, ktoré bude vlastniť Partner č.1 a bude
umiestnené v miestnosti č. B2-248.
Laserový skener na vyhodnocovanie čípov, ktorý bude vlastniť Partner č.1 a bude
umiestnený v miestnosti č. B2-248.
Mikrocentrifúga, ktorú bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne zapožičaná
Partnerovi č.2 a umiestnená v miestnosti č. 316
Pipety 2 sady, ktoré bude vlastniť Hlavný partner a budú bezplatne zapožičané
Partnerovi č.2 a umiestnené v miestnosti č. 316
Pipetboy 2 sady, ktoré bude vlastniť Hlavný partner a budú bezplatne zapožičané
Partnerovi č.2 a umiestnené v miestnosti č. 314
Elektroforetická aparatúra, ktorú bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne
zapožičaná Partnerovi č.3 a umiestnená v miestnosti č. 29/ a 229
Zdroj na elektroforézu, ktorý bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne
zapožičaný Partnerovi č.3 a umiestnený v miestnosti č. 29/ a 229
Výrobník ultračistej vody, ktorý bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne
zapožičaný Partnerovi č.4 a umiestnený v miestnosti č. 20-21.

n)

Príslušenstvo k centrifúge, ktoré bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne
zapožičané Partnerovi č. 4 a umiestnené v miestnosti č.20-21.
o)
Termoblok, ktorý bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne zapožičaný
Partnerovi č.4 a umiestnený v miestnosti č.20-21.
p)
Súprava na vertikálnu elektroforézu, ktorú bude vlastniť Hlavný partner a bude
bezplatne zapožičaná Partnerovi č.4 a umiestnená v miestnosti č.20-21.
q)
Blotovací systém, ktorý bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne zapožičaný
Partnerovi č.4 a umiestnený v miestnosti č.20-21.
r)
Etiketovací prístroj, ktorý bude vlastniť Hlavný partner a bude bezplatne
zapožičaný Partnerovi č.4 a umiestnený v miestnosti č.20-21.
s)
Zdroj pre elektroforézu proteínov, ktorý bude vlastniť Hlavný partner a bude
bezplatne zapožičaný Partnerovi č.4 a umiestnený v miestnosti č.20-21.
Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou spoločného pracoviska bude obstarávanie
chemikálií a spotrebného materiálu ÚMFG SAV na základe rozpočtu, ktorý je schválený v
Zmluve o poskytnutí NFP. Jednotlivým partnerom budú tieto chemikálie a spotrebný
materiál vydávané na základe výdajky zo skladu ÚMFG SAV.
Článok II.
Úloha spoločného pracoviska

Spoločné pracovisko sa bude využívať na účely riešenia projektu: „Diagnostika spoločensky
závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách“.
Článok III.
Doba trvania zmluvy
1.
2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto zmluva zanikne písomnou dohodou, písomnou výpoveďou alebo jednostranným
odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota sú tri (3) mesiace
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

1.
2.
3.
4.

a)

Článok IV.
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prevádzkové materiály, chemikálie, náklady vzniknuté
z dôvodu odstraňovania poruchy po uplynutí záručnej doby zariadenia sa budú
uhrádzať z mimoprojektových zdrojov jednotlivých partnerov.
Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že priestory spoločného pracoviska a zariadenia
spoločného pracoviska, vymedzené v čl. II, sa budú využívať s náležitou
starostlivosťou.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy neuzatvoria
zmluvu o nájme alebo výpožičke na predmet tejto zmluvy, alebo inú zmluvu
s rovnakým, alebo podobným účelom.
Dodávatelia
príslušných
zariadení
budú
povinní
strpieť
výkon
kontroly/auditu/overovania, súvisiaci s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzavretej medzi kupujúcimi ako prijímateľom, a Ministerstvom školstva SR ako
poskytovateľom (ďalej len Zmluva o NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle
Zmluvy o NFP, ktorými sú najmä:
Ministerstvo školstva SR a ním poverené osoby,

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES;
a poskytnúť im všetku potrebnú a požadovanú dokumentáciu. Toto ustanovenie platí
aj po zániku tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom.
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje vykonávať upratovanie priestorov spoločného
pracoviska a udržiavať ich v stave spôsobilom na využívanie.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, v priestoroch ktorej sa spoločné
pracovisko nachádza, zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a zdravia pri práci,
hygieny, resp. iných špecializovaných oblastí, na vlastné náklady a nebezpečie.
Článok V.
Osobitné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 12 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden.
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len dodatkom k zmluve uzavretým
v písomnej forme. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli
mu a na znak podpisu ju podpisujú.
V Bratislave dňa, 27.6.2011

_____________________________
Hlavný partner partnerstva
doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

_______________________________
1. člen partnerstva
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

___________________________
2. člen partnerstva
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

_______________________________
3. člen partnerstva
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

______________________________
4. člen partnerstva
MUDr. Richard Imrich, PhD.

