Zmluva o spolupráci č. 05/2014/FPV

Zmluvné strany:

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpená: doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., dekan FPV UMB
IČO: 30 232 295
IČ DPH: SK 20211 092 11
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č.ú.: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Registrácia: Verejná vysoká škola podľa zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992
Z.z. o zriadení UMB
( ďalej len Univerzita )
a
ENVIGEO, a.s.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 600 891
V zastúpení: RNDr. Pavol Tupý, generálny riaditeľ ENVIGEO, a.s.

v záujme spolupráce na spoločných projektoch a skvalitnenia prípravy študentov FPVUMB
uzatvárajú
Dohodu o vzájomnej spolupráci.
Článok 1
ENVIGEO, a.s., poskytne, prípadne zabezpečí podľa svojich možností a podľa potrieb FPVUMB
•
•
•
•
•

•
•
•
•

konzultácie pre učiteľov a študentov FPVUMB pri riešení odborných problémov
odborné práce a služby, ktoré sú predmetom podnikania ENVIGEO, a.s.
prednášky a cvičenia podľa požiadaviek FPVUMB
exkurzie na pracoviská ENVIGEO a.s. spolu s prednáškou o zameraní spoločnosti
exkurzie na terénne pracovisko spojené s praktickou činnosťou (vrtné práce, IG prieskum,
odbery vzoriek, výstavba a rekultivácia skládok, monitorovanie parametrov životného
prostredia a pod.)
odbornú prax pre študentov nižších ročníkov
preddiplomovú/diplomovú prax pre študentov vyšších ročníkov na vybraných témach
technické pomôcky, vybavenie alebo prístroje potrebné na riešenie odborných projektov
vypracovanie posudkov diplomových a dizertačných prác

Článok 2
FPVUMB poskytne prípadne zabezpečí podľa svojich možností a podľa potrieb ENVIGEO, a.s.
•
•
•
•

konzultácie pre zamestnancov ENVIGEO, a. s. pri riešení odborných problémov
odbornú spoluprácu pri riešení projektov
technické pomôcky, vybavenie alebo prístroje potrebné pri riešení projektov
propagáciu a prezentáciu spoločnosti ENVIGEO, a.s. v priestoroch FPV UMB alebo na akciách
organizovaných FPV UMB

Článok 3
FPV UMB poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich z Dohody o spolupráci ...
ENVIGEO, a.s. poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich z Dohody o spolupráci ...

Článok 4
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od podpisu tejto dohody do konca
školského roka 2014/2015.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných
strán; prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb.(Občiansky zákonník)
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Obchodný zákonník,
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie
súvisiace predpisy.
Táto zmluva podlieha zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom
vestníku.
Zmluvná strana berie na vedomie povinnosť UMB BB zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé
faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane
prílohy v plnom rozsahu.
Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá zmluvná strana FPV
UMB BB (poskytovateľ), ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona.
Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými dodatkami,
podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu
s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je
ničím obmedzená.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1
vyhotovenie. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.
V Banskej Bystrici dňa 10/02/2014

.............................................................
Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
DEKAN UMB

........................................................
RNDr. Pavol Tupý
GENERÁLNY RIADITEĽ ENVIGEO, a.s.

