
Zmluva 

o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 

uzavretá podl'a §51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

Článok l 
Zmluvné strany 

l. Slovenská akadémia vied 

sídlo: š tefániková 49. 814 38 Bratis lava 

zastúpená predsedom SA V: prof. RNDr. Jaromírom Pastorekom. DrSc. 

oprávnený rokovať a podpisovať túto zmluvu: doc. Ing. Fedor Gämäry. DrSc. 
vedecký sekretár SA V 

I ČO: 037 869 

bankové spojenie: 

2. Organizácia SA V 

názov: Ústav molekulárnej biológie SA V 

sídlo: Dúbravská cesta 21. 845 51 Bratislava 

Lastúpená riaditel'om: RNDr. Imrich Barák. DrCs. 

IČO: OO 166634 

D IČ: 2020894689 

bankové spojen ie: 

Ing. Jozef Ševčík , DrSc ........................................................................... . 

(priezv isko. meno a tituly pracovníka organ izácic. Lodpovcdného La rea lizáciu 

úlohy MVTS) 

Článok ll 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je podpora úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. 

na ktorú boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu SA V v roku 20 l l (bežné výdavky. 

resp. bežné transfery) vo výške: 

.. .4 000,-... €. slovom Štyritisíc ........................................... . 



Názov úlohy MVTS: INSTRUCT- integrovaná infraštruktúra pre štruktúrnu biológiu 
(v sloven. jazyku) 

Celková doba riešenia úlohy MVTS: od 4.2008 do 12.2012 
(deň. mesiac, rok) 

Článok rn 
Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy MVTS 

Slovenská akadémia vied poskytuje na podporu úlohy MVTS v roku 20 ll vyčlenené 

prostriedky. ktorých výšku oznámi príslušnej organizácii formou rozpisu rozpočtu(RO) 

príspevku (PO) na rok 20 l l , (ktorý je záväzný). za týchto podmienok: 

l l Žiadosľ o finančné prostriedky zo .í:tátneho rozpočtu a nadväzujúca ročná Hodnotiaca 

správa a žiadost' o pokračovanie financovania podp01y úlohy 1\lfVTS v príslu.í:ných 

rokoch. vrátane špecifikácie použitia bežných výdavkov. resp. bežných transferov v roku 

20 l l sll neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2/ Poskytnuté finančné prostriedky je potrebné čerpať v sú lade s vecným plnením úlohy 

MVTS a v sú lade so zákonom N R SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v platnom znení. výnosom MF SR č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. 

MF/003821 /2004-442 a výnosu MF SR č. 11 251 /2004-42. zákonom o Štátnej pokladnici č. 

29 1/2002 Z.z. v platnom znení, zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení. ako aj výnosom MF SR č. MF/4472/2005-EX ŠP z 11.5.2005. ktorým sa mení 

a dopÍňa výnos MF SR č. 688/2004-KM z 30.3.2004. ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 291 /2002 Z .z. o Štátnej pok ladnici a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Poskytnuté prostriedky sa môžu použiť aj na kompenzáciu vopred vynaložených 

výdavkov-nákladov súvisiacich s podporou úlohy MVTS. pokia!' sa financovali v tom 

istom rozpočtovom roku z prevádzkových prostriedkov organizácie. 

3/ Dohodnutý objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu môže byť v priebehu roka upravený v 

závislosti od regulácie výdavkov určenej MF SR bez povinnosti uzatvárať dohodu o tejto 

zmene osobitným dodatkom k tejto zmluve. 



41 Medzi zmluvnými stranami platí povinnosť uzavrieť dohodu o zníženi objemu 

poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu osobitným dodatkom k tejto 

zmluve v prípadoch, ak dôjde k zmene podmienok realizácie úlohy MVTS, okrem 

podmienky uvedenej v článku Ll L bod 3. 

51 Finančné prostriedky podľa tejto zmluvy budú poskytnuté rozpočtovej organizácii SA V z 

rozpočtovej kapitoly SA V formou úpravy rozpočtu prostredníctvom príslušných 

modulov systémov Štátnej pokladnice. 

61 Bežné výdavky na podporu úlohy MVTS v rozpočtových organizáciách sa môžu použiť 

na úhradu výdavkov súv isiacich s realizáciou úlohy MVTS (vrátane opráv a údržby 

prístrojov, zariadení. prenájmov. DPH a pod.), ako aj na úhradu OON. Bežné výdavky 

nie je možné použiť na úhradu miezd a na obstarávanie hmotného a nehmotného 

investičného majetku. Po dohode s riaditel'om organizácie sa môže časť poskytnutých 

finančných prostriedkov (najv iac však 20 %) použiť na úhradu prevádzkových potrieb 

rozpočtovej organizácie. 

7/ Finančné prostriedky podl'a tejto zm luvy budú poskytnuté príspevkovej organizácii SA V 

z rozpočtovej kapito ly SA V formou úpravy rozpisu príspevku na prevádzku organizácie 

prostredníctvom príslušných modulov systémov Štátnej pokladnice. 

81 Bežné transfery na podporu úlohy M VTS v príspevkových organizáciách. môže 

pracovník zodpovedný za úlohu MVTS použiť na úhradu nákladov súvisiacich 

s realizáciou úlohy MVTS (vrátane opráv a údržby prístrojov. zariadeni, DPH, 

prenájmov, a pod.). ako aj na úhradu OON. Bežné transfery nie je možné použiť na 

úhradu miezd a na obstarávanie hmotného a nehmotného investičného majetku. Po 

dohode s riaditel'om organizácie sa môže časť poskytnutých finančných prostriedkov 

(najviac však 20 %) použiť na úhradu prevádzkových potrieb príspevkovej organ izácie. 

Článok IV 

Pracovník organizácie SA V, zodpovedný za realizáciu úlohy MVTS 

l l Pracovník zodpovedný za úlohu M VTS zodpovedá za hospodárne využitie 

poskytnutých finančných prostriedkov. 



2/ Pracovník zodpovedný za úlohu MVTS je povinný materiál. výrobky. práce a služby na 

podporu úlohy MVTS obstarávať v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o ver~jnom 

obstarávaní v platnom znení. Drobný hmotný majetok obstaraný pre potreby podpory 

úlohy MVTS ostáva majetkom organizácie SA V a využije sa pri ďal šej podpore 

úloh MVTS alebo pr i výchovnovzde lávacom procese. 

3/ Pracovník zodpovedný za úlohu MVTS predloží Správu o plnení predmetu riešenia. 

skutočnej výške vyčerpaných bežných výdavkov, resp. bežných transferov štátneho 

rozpočtu na podporu úlohy MVTS v termíne najneskôr do 16. januára 2012 

Slovenskej akadémii vied- sekretariátu vedeckého sekretára SA V. 

Článok V 

Riadite l' organizácie 

1/ Riaditeľ organizácie SA V sa zaväzuje vytvárať v rámci svojej pôsobnosti podmienky na 

podporu úlohy MVTS v rámci organizácie, vykonávať zo svojej úrovne 

kontrolu úlohy MVTS a používania finančných prostriedkov. 

2/ Riaditel' organizácie SA V je povinný zabezpeč iť čerpanie poskytnut),ch finančných 

prostriedkov v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v platnom znení, s výnosom MF SR č . 2252/2004-44 v znení v),nosu č. 

MF/003821 /2004-442 a výnosu MF SR č. 11251 /2004-42. zákonom č. 

291 /2002 Z.z. o Štátnej pokladnici v platnom znení, zákonom č. 25/2006 Z.z. o 

ver~jnom obstarávaní v platnom znení. ako aj výnosom MF SR č. MF/4472/2005-EX ŠP 

z 11.5.2005. ktorým sa mení a dopÍňa výnos MF SR č. 688/2004-KM z 30.3.2004. 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 29 1/2002 Z.z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditel' organizácie SA V je 

povinný zabezpečiť osobitné sledovanie čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu za realizovanú úlohu MVTS. 



Člá nok Vl 

Všeobecné usta novenia 

Hodnotenie v}sledkO\ úloh) MVT sa uskutočňuje na základe pok) no' 

't:deckého '>ckretára A V. V prípade. ak stav reali/ácic ') iaduje posúdenie zásadn~·ch 

/lntcn. ktore ovplyvňujú cieľ a parametre úloh) MVT . alebo pri .dMcní nedostatkov pri 

rcali/ácii a tinancovaní úlohy MVTS a pri záva7n~ch okolnoc;tiach. brán iacich splneniu 

1.mluvných ciel'ov (ľormulovaných v dokumentoch uvedcn)'ch v článku I IJ. bod 1). má 

každ~;\ /mluvná strana právo zvolať kontrolný deň 1.a účasti v~ctkých .~:mluvných strán . O 

.~:ásadných t.menách sú zmluvné strany pov inné ihneď sa vLájomnc inlbrmovaľ. 

2/ lmluva je vyhotovená v troch originálnych exemplároch. Každtí 1.0 .~:mluvných strán 

dostane jeden exemplár zmluvy. 

3 V /ľah) / mluvn) ch strán. ktoré nie sú upravené touto /lnluvou. -;a budú riad iť 

príslušn) mi v~eobecne záväznými predpismi a u tanoven iami Občtanskeho 1.ákonníka a 

Obchodného /ákonníka. 

Článok VIJ 

Záverečné us tanovenia 

l l Táto 1.111 lu va sa uzatvára na dobu určitú do 3 l . 12.20 l l a jej platnost' končí vysporiadaním 

t.áv~izkov 1: nt:j vyp lývajúcich. 

2/ i:mluva nadobúda platnosť podpisom všetkých ;.mluvných strán a je C1činná di\ om 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovskom c;íd le poskytov<llcl'a i príjemcu. 

Podpisy a pečiatky zmluvných strán: DMum: 

.f/j J kO/l .............................. 

14.3.20 11 ............. . 
pracovník LOdpo,edn) za úlohu MVTS 

li! 3 ,tLJII ................................. 




