
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
č.j.:^/2017/UVLF '

uzatvorená v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých vysokých školách v znení
neskorších predpisov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
So sídlom: Komenského č. 73, 041 81 Košice
Zast.: prof. MVDr. Jana Mojžišova, PhD., rektorka
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0024 1260

Školský poľnohospodársky podnik, n. o. Zemplínska Teplica
So sídlom: Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica
Zast.: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ
IČO: 31256481
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK38 0200 0000 0016 8838 4755

ČI. I.

l. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „univerzita") ako
zakladateľ na základe rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach č. 2002/15020 zo dňa
20.12.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2002 a rozhodnutia Okresného úradu
Košice č. OU-KE-OVVS1-2016/021102 zo dňa 25.04.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 28.04.2016 založila neziskovú organizáciu Školský poľnohospodársky
podnik, n. o. v Zemplínskej Teplici (ďalej len „ŠPP").

ČI. II.

1. ŠPP sa zaväzuje vykonávať pre univerzitu všeobecne prospešnú službu ako súčasť
univerzitného vzdelávania v rámci schválených študijných programov univerzity a
v rozsahu stanoveného plánu činnosti na príslušný rok, a to praktické vzdelávanie
študentov univerzity, ktoré zahŕňa najmä :
- tvorbu a udržiavanie primeraných vzdelávacích kapacít a ich poskytnutie pre účely

výučby,
- tvorbu a udržiavanie primeraných výrobných a priestorových kapacít a ich poskytnutie

pre účely výučby,
- tvorbu a udržiavanie vzorkovníc hospodárskych zvierat a súvisiacej poľnohospodárskej

prvovýroby a ich poskytnutie pre účely výučby,
- spracovanie a prístup k informáciám o výrobnej činnosti pre študentov a pedagogických

pracovníkov univerzity pre účely výučby,
- organizačné, personálne a materiálové zabezpečenie činnosti,
- opravy a údržbu vzdelávacích, výrobných, ubytovacích a priestorových kapacít.



2. Univerzita za služby uvedené v či. II. tejto zmluvy uhradí ŠPP, na základe faktúr
vystavených ŠPP, finančné prostriedky maximálne do výšky dotácie poskytnutej univerzite
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú účelovo určené pre ŠPP.

3. Účelové finančné prostriedky sa poskytnú na rok 2017 vo výške 560 000,- €, mesačne vo
výške 46 666,- € v termíne k 15. dňu bežného mesiaca. Posledná splátka sa poskytne vo
výške 46 674,- €. Účelové finančné prostriedky na mesiace január a február 2017 vo výške
93332,- € sa poskytnú v termíne do 28.2.2017.

4. Objem finančných prostriedkov a ich jednotlivých častí a termín ich poskytnutia na ďalšie
roky môže byť upravený dodatkom k tejto zmluve.

5. Na čerpanie pridelených účelových finančných prostriedkov sa vzťahujú všetky právne
predpisy, opatrenia a usmernenia platné pre štátne, rozpočtové, príspevkové a iné
organizácie, ktorým boli účelové finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu.

6. Za účelne, efektívne a hospodárne využitie poskytovaných účelových finančných
prostriedkov zodpovedá ŠPP v plnom rozsahu.

7. ŠPP je povinný predložiť univerzite správu o hospodárení a výročnú správu o činnosti a
hospodárení ŠPP schválenú Správnou radou ŠPP v termíne do 31.03. nasledujúceho roka.

ČI. III.

l. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán.

ČI. IV.

1. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou platia ustanovenia platných právnych
predpisov.

2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
písomných dodatkov.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády
SR.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním,
nakoľko zmluva nie je spísaná v tiesni, ale na základe ich slobodnej a vážnej vôle a na
znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po 2 exempláre pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa

Za univerzitu:

02. 2017

prof. MVDr. Jana Mojžišova, PhD.
rektorka

V Zemplínskej Teplici dňa

Za ŠPP:

Ing. Ivaj/$éňko
riaditeľ


