ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. ROL-S501/18
uzatvorená v zmysle §269 ods.2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi
Obchodné meno :
so sídlom:
Právna forma:

zastúpený:
IČO:
DIČ:

Obchodné meno :
so sídlom:
Právna forma:
zastúpený:
IČO:
DIČ:

ROLUS s.r.o.
Vápenná 7, 821 04 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným , zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke
číslo: 58593/B
Ing. Igor Gerek, konateľ spoločnosti
36 863 483
2022840083
(ďalej ako „ROLUS“ )
a
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
nezisková organizácia
RNDr. Michal Mutňanský, riaditeľ
36 077 429
2021766582
(ďalej ako „PANEU“)

V tejto zmluve sa ROLUS s.r.o. a PANEU spoločne označujú ako Strany alebo každý
jednotlivo ako Strana.
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1. Preambula
1.1.

Strany sa rozhodli spolupracovať na projekte: Inteligentné meniče servosystémov
v moderných zbraňových systémoch

(ďalej uvádzaný len ako „Projekt“) v rámci

Verejnej výzvy 1-2018 Ministerstva obrany SR o poskytnutie dotácie na projekty
výskumu a vývoja na podporu obrany štátu, nakoľko každá zo Strán má jedinečné
odborné vedomosti, skúsenosti a technické prostriedky, ktoré sú nevyhnutné pre
úspešné riešenie Projektu.
1.2.

Paneurópska vysoká škola n.o.

je Žiadateľom o poskytnutie dotácie v Projekte

a spoločnosť Rolus s.r.o. je partnerom Žiadateľa.
1.3.

Za účelom realizácie vyššie uvedeného Projektu sa Strany dohodli na nižšie
uvedených podmienkach a súhlasia s nasledovným:
2. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto zmluvy o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) je úprava práv
a povinností Strán vo vzťahu k realizácii Projektu a stanovenie podmienok pre
realizáciu Projektu Stranami. Strany sa zaväzujú plniť svoje zmluvné povinnosti
stanovené touto Zmluvou riadne, včas a v súlade s podmienkami stanovenými
Zmluvou.

2.2.

Akékoľvek budúce zmluvy, predmetom ktorých je Projekt, vykonávané Stranami
musia rešpektovať ustanovenia tejto Zmluvy.

2.3.

Strany týmto vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej
obsiahnuté. Strany zároveň prehlasujú, že všetky vyhlásenia a podklady predložené
pre uzatvorenie tejto Zmluvy, ako aj doklady a údaje v nich obsiahnuté, sú pravdivé
a sú účinné aj pri podpise tejto Zmluvy v nezmenenej forme a zároveň Stranu sa
zaväzujú zabezpečiť aby nedošlo k podstatnej zmene okolností na základe ktorých
bola táto zmluva uzatvorená.

2.4.

Akékoľvek zmeny v predmete diela musia byť schválené Stranami v písomnej forme
v podobe Stranami podpísaného dodatku k zmluve.
3. Pravidlá realizácie Zmluvy

3.1.

Pre úspešnú realizáciu Projektu každá Strana vkladá svoje technické, odborné
vedomosti a skúsenosti.

3.2.

Strany sa pri realizácii Projektu zaväzujú nekonať takým spôsobom, ktorým by
protistranám spôsobili škodu alebo by poškodili ich práva a právom chránené
záujmy, vrátane obchodného mena a obchodnej povesti.
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3.3.

Strany vyvinú maximálne úsilie pre úspešné uskutočnenie vzájomnej spolupráce a
pre realizáciu Projektu, pričom sa zdržiavajú akýchkoľvek aktivít, ktoré by boli
v rozpore s ich spoločnými záujmami so zreteľom na predmet tejto Zmluvy.

3.4.

Strany uzatvárajú túto Zmluvu v dobrej viere a bez úmyslu zahájiť akúkoľvek
iniciatívu, ktorá je primárne zameraná na profitovanie alebo neprimerané využívanie
akýchkoľvek informácií, ku ktorým majú prístup v dôsledku ich účasti na tejto
Zmluve.
4. Realizácia Zmluvy

4.1.

V rámci projektu sa Strany dohodli na plnení zo strany spoločnosti ROLUS a to v dvoch
cieľoch projektu :



4.2.

Výskum inteligentných meničov pre riadenie servomotorov na základe snímaných a
spracovaných údajov zo senzorov, gyroskopov, kamerových a radarových systémov
a pod.
Vývoj prototypu inteligentného meniča servosystému s implementovanými
inteligentnými algoritmami riadenia na báze fuzzy logiky a strojového učenia.
Strany sa dohodli na nasledovnej kalkulácii nákladov na projekt zo strany partnera
Žiadateľa, spoločnosť ROLUS takto :

Kalkulácia nákladov na projekt riešený partnerom

1.

Oprávnené náklady spolu

2019

2020

spolu

%

A

B

D=A+B

E

Vlastné
zdroje

v€

18 459

19 218

37 677

100

9€/hod

8 010

8 010

16 020

43

Poistné a príspevok do poisťovní – skupina výdavkov 620

v€

2 563

2 563

5 126

14

1025,3

Cestovné náhrady – skupina výdavkov 631

v€

670

600

1 270

3

254,0

Energie, voda a komunikácie – skupina výdavkov 632

v€

200

200

400

1

80,0

Materiál – skupina výdavkov 633

v€

3 500

4 800

8 300

22

1660,0

Nepriame výdavky/náklady

v€

3 516

3 044

6 560

17

1312,1

2.

Neoprávnené náklady spolu

v€

0

0

0

0

0

3.

Celkové náklady spolu (1 + 2)

v€

18 459

19 218

37 677

100

7535,4

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady (OON) – skupina výdavkov
610

4.3.

Pre riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy poskytnú Strany odborné tímy na
čele pktorých budú nominovaný vedúci projektov, ktorí budú odborne riadiť práce
na Projekte a predkladať vecné a termínové plnenia v súlade s odsúhlaseným
harmonogramom prác.

4.4.

Pri realizácii Projektu Rolus bude pravidelne predkladať formou zápisu kompletný
súpis vynaložených nákladov Strán na realizáciu Projektu.
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7535,4
3204,0

5. Návštevy
5.1.

Strany uznávajú, že je nevyhnutné, aby určitý personál navštívil priestory toho
druhého. Strany vykonajú všetky potrebné kroky na zabezpečenie takýchto návštev.
Každý takýto navštevujúci personál bude spĺňať všetky bezpečnostné a iné
príslušné nariadenia, ktoré sú v platnosti na mieste, ktoré je predmetom návštevy
a Strana vysielajúca takýto personál sa zaväzuje, že jej personál bude dodržiavať
bezpečnostné pokyny navštívenej Strany.

6. Sankcie a náhrada škody
6.1.

V prípade ak niektorá zo Strán žiada nahradiť škodu, ktorá jej vznikla z dôvodu
porušenia ustanovení Zmluvy alebo ustanovení zákona protistranou, uhrádza sa len
skutočná, priama a preukázaná škoda, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s konaním
protistrany, ktorá porušila ustanovenia Zmluvy alebo ustanovenia zákona.

6.2.

Strana má nárok popri udelení zmluvnej pokuty aj na náhradu vzniknutej škody v
prípade porušenia zmluvných povinností protistranou, ak je v Zmluve uvedená
zmluvná pokuta za takéto porušenie.

6.3.

V prípade, že niektorá zo Strán neplní ustanovenia vyplývajúce z tejto Zmluvy,
protistrana nie je v omeškaní s plnením záväzkov vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy,
prípadne má právo posunúť termíny plnenia o dobu omeškania protistrany.
7. Voľba práva

7.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že celá zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa
budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8. Riešenie sporov

8.1.

Strany budú prednostne všetky spory týkajúce sa predmetu zmluvy riešiť dohodou
a priateľskou cestou.

8.2.

V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou Strán, požiada ktorákoľvek zo
Strán o rozhodnutie miestne príslušný súd.
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9. Trvanie a ukončenie zmluvy
9.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie riešenia Projektu.Akékoľvek
predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy musí byť uskutočnené na základe konsenzu
Strán vo forme písomného dodatku k Zmluve.
10. Vyššia moc

10.1.

Žiadna zo Strán nebude niesť zodpovednosť za úplné alebo čiastočné nesplnenie
ktoréhokoľvek záväzku, ak je jeho nesplnenie dôsledkom pôsobenia okolností
Vyššej moci.

10.2.

V tejto zmluve sa za Vyššiu moc považujú také okolnosti, ktoré majú vplyv na
plnenie zmluvy stranami, a ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy rozumne
predvídať, ktoré nezávisia od žiadnej zo Strán, môžu vzniknúť po vstúpení zmluvy v
platnosť a nie je možné ich odvrátiť ktoroukoľvek zo Strán, zahrňujúc živelné
pohromy, vojenské činnosti alebo vojnu, nezákonnú činnosť tretích osôb,
rozhodnutia štátnych a iných vládnych a riadiacich orgánov, majúcich záväznú
platnosť pre ktorúkoľvek zo strán.

10.3.

Okolnosti Vyššej moci môžu mať za následok predĺženie termínov plnenia
povinností a záväzkov Strán o obdobie, zodpovedajúce času pôsobenia takých
okolností.

10.4.

Ktorákoľvek Strana, ktorej také okolnosti bránili v plnení zmluvy, musí okamžite,
najneskôr do 10 pracovných dní písomne alebo faxom informovať druhú Stranu o
momente začatia a predpokladaného ukončenia pôsobenia okolností Vyššej moci s
uvedením príčin, pre ktoré mali tieto okolnosti podstatný vplyv na nesplnenie
záväzkov, ktoré pre danú Stranu vyplývajú zo zmluvy.

10.5.

Oznámenie o nastúpení okolností Vyššej moci musí byť potvrdené kompetentnými
orgánmi alebo organizáciami krajiny Strany, odvolávajúcej sa na tieto okolnosti,
spravidla Obchodnou (Obchodnou a priemyselnou) komorou.

10.6.

Neoznámenie alebo neskoré oznámenie ktorejkoľvek Strany ju zbavuje práva
odvolávať sa na niektorú z vyššie uvedených okolností ako na dôvod zbavenia sa
zodpovednosti za nesplnenie záväzkov.
11. Záverečné ustanovenia
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11.1.

Strany sú povinné poskytovať si prostredníctvom svojich zástupcov potrebné
organizačno-technické informácie za účelom bezproblémového plnenia svojich
zmluvných povinností.

11.2.

Strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

11.3.

Strany sa zaväzujú, že svojou činnosťou vyplývajúcou z plnenia tejto zmluvy nebudú
porušené autorské a priemyselné práva tretích osôb.

11.4.

Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté iné, vzájomné vzťahy Strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.5.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch Strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia a
stanú sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. K písomnému návrhu dodatkov k tejto
zmluve sa Strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní odo dňa doručenia
návrhu dodatku druhej Strane. Zmluva a jej prílohy predstavujú úplnú a kompletnú
dohodu medzi Stranami vo vzťahu k jej predmetu, nahrádzajú a rušia všetky
predchádzajúce

dojednania

alebo

dohody medzi Stranami

vzťahujúce

sa

k ustanoveniam týchto dokumentov a predstavujú celkové a konečné dojednanie
Strán. Strany nie sú viazané akýmikoľvek ustanoveniami alebo požiadavkami
protistrán, ktoré sú uvedené v iných dokumentoch než Zmluva a prílohy Zmluvy.
Ustanovenia, ktoré sú v rozpore, menia alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy alebo jej
prílohy a ktoré sa môžu objaviť v korešpondencii, oznámeniach, faktúrach,
objednávkach alebo akýchkoľvek iných dokumentoch Strán sú neplatné a neúčinné
pokiaľ nebudú podpísané oprávnenými zástupcami Strán.
11.6.

V prípade ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neúčinné,
nevzťahuje sa toto na platnosť celej zmluvy. V takom prípade sa Strany zaväzujú
dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné ustanovením novým, ktoré
najlepšie zodpovedá pôvodnému zamýšľanému účelu pôvodného ustanovenia.

11.7.

Strany sa dohodli, že písomnosti doručované Stranami na základe a v súvislosti s
touto zmluvou sa považujú za doručené aj v prípade, ak druhá Strana doručenie
preukázateľne

odmietne,

alebo

ak

poštový prepravca

vráti

zásielku

ako

nedoručiteľnú, alebo ak poštový prepravca vráti zásielku ako nevyzdvihnutú.
Písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú tretím dňom od oznámenia
poštového prepravcu, že zásielka bola odmietnutá, alebo oznámenia pošty o
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nedoručiteľnosti zásielky, alebo oznámenia pošty, že zásielka bola vrátená ako
nevyzdvihnutá.
11.8.

Názvy článkov tejto Zmluvy slúžia výlučne na referenčné účely a nemožno ich
interpretovať tak, že sú rozhodujúce pre zámer alebo výklad obsahu týchto článkov.

11.9.

Táto zmluva je vypracovaná v 2 rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá Strana
dostane 1 vyhotovenie Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a prílohami platí
úprava podľa Zmluvy.

11.10.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnenými osobami Strán.

11.11.

Strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za ROLUS s.r.o.

Za Paneurópska vysoká škola n.o.

Dátum a miesto podpisu zmluvy:

Dátum a miesto podpisu zmluvy:

---------------------------------------

---------------------------------------
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