ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zmluvné strany:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
Zastúpená: Prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., rektorom
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
č. účtu: 70000848/8180
Štátna pokladnica
(ďalej len „univerzita")
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc, primátorom
IČO: 603481
DIČ: 2020372596
č. účtu: 25829413/7500
banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
(ďalej len „ hlavné mesto")

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej
spolupráce pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita
seniorov II. ročník (ďalej len „vzdelávací projekt“) zameraného na témy:
a) Sídelný vývoj v slovanskej dobe na území Bratislavy,
b) Bratislava 20. a 21. storočia,
c) Priemyselná Bratislava,
d) Najnovšie archeologické výskumy Bratislavy.
Organizačné a finančné zabezpečenie vzdelávacieho projektu tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok II
Spôsob a rozsah plnenia
1. Univerzita sa zaväzuje zabezpečiť lektorské pokrytie navrhovaných tém vzdelávacieho
projektu a jeho realizáciu v rozsahu a termínoch uvedených v prílohe č. 1.
2. Hlavné mesto sa zaväzuje zabezpečiť priestory pre realizáciu jednotlivých tém
vzdelávacieho projektu v súlade s čl. I, ods. 1 tejto zmluvy a poskytnúť finančné
prostriedky na jeho realizáciu podľa finančného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1.

Článok III
Povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky na zabezpečenie
vzdelávacieho projektu na účet č.: 70000848/8180 vedený v Štátnej pokladnici v sume
500 € (slovom: päťsto EUR) v termíne najneskôr do 31. júla 2012.
2. Univerzita sa zaväzuje:
a) použiť poskytnuté finančné prostriedky uvedené v bode 1 v súlade s finančným
rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1,
b) predložiť hlavnému mestu vyúčtovanie poskytnutých a vyčerpaných
finančných prostriedkov a to v termíne do 30. septembra 2012,
c) vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky na účet hlavného mesta najneskôr do
30. novembra 2012,
d) vrátiť na účet hlavného mesta finančné prostriedky použité v rozpore s
finančným rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1, a to do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy hlavného mesta,
e) dodržiavať zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“ ).
3. Nedodržiavanie podmienok dohodnutých v bode 2. sa považuje za porušenie finančnej
disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. novembra 2012.
3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe písomného
dodatku podpísaného zmluvnými stranami. Dodatok sa po podpísaní stáva
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, a to dve (2)
vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za Univerzitu Komenského v Bratislave:

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor Univerzity Komenského

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Príloha č. 1
Organizačné a finančné zabezpečenie vzdelávacieho projektu

Organizačné a personálne zabezpečenie projektu
Letná Bratislavská univerzita seniorov II. ročník sa bude konať v priestoroch Primaciálneho
paláca v Bratislave v nasledujúcich termínoch:
1. Téma: Sídelný vývoj v slovanskej dobe na území Bratislavy
Lektor: PhDr. Vladimír Turčan, PhD.
Termín: 13.8.2012 od 14.00 do 16.00
2. Téma: Bratislava 20. a 21. storočia
Lektor: Ing. arch. Ingrid Konrádová
Termín: 15.8.2012 od 14.00 do 16.00
3. Téma: Priemyselná Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Obuchová, CSc.
Termín: 20.8.2012 od 14.00 do 16.00
4. Téma: Najnovšie archeologické výskumy Bratislavy
Lektor: PhDr. Margaréta Musilová
Termín: 22.8.2012 od 14.00 do 16.00

Finančné zabezpečenie projektu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zašle na bankový účet Univerzity Komenského
v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania sumu 500 € (slovom: päťsto EUR) a Univerzita
Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania následne vyúčtovanie zašle podľa
čl. III:
1. lektorské odmeny
150 € (slovom: stopäťdesiat EUR)
2. občerstvenie účastníkov
50 € (slovom: päťdesiat EUR)
3. organizačné zabezpečenie
100 € (slovom: sto EUR)
200 € (slovom: dvesto EUR)
4. propagačné aktivity
Spolu
500 € (slovom: päťsto EUR)

