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Dodatok č. 2 k  

Smernici rektora číslo 3/2003 

o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv Trnavskej univerzity 

v Trnave 
 

Pre určenie pravidiel výkonu pôsobnosti súčastí Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 

„univerzita) pri uzatváraní zmlúv v mene univerzity  v y d á v a m  podľa ustanovenia § 15 

ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) a v spojitosti 

s ustanovením čl. 16 ods. 3 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „štatút“) túto 

smernicu o kompetenciách pri uzatváraní zmlúv (ďalej len „smernica“). 

 

Čl. I 

 

1. V čl. 1 smernice sa  ods. 1 ruší  a nahrádza sa týmto znením: 

„(1)   Smernica upravuje rozsah kompetencií osôb, uvedených v čl. 6 ods. 2 a 8 tejto 

smernice, okrem štatutárneho orgánu univerzity, oprávnených robiť právne úkony – 

uzatvárať zmluvy, dohodnúť obsah zmlúv a objednávok, ako aj podpisovať zmluvy a 

objednávky v mene univerzity.“ 

 

2. V čl. 2  smernice sa v ods. 1 v prvej vete, za písm. e) ruší pôvodné znenie a nahrádza sa 

týmto znením: 

„(...), kde fakulta je pre titul, ktorý je predmetom komisionárskej zmluvy, 

navrhovateľom podľa  článku 7 bod 1 Vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

č. 7/2012 o zásadách edičnej a vydavateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave.“ 

 

3.  V čl. 2 smernice sa v ods. 5 ruší znenie „čl. 6 ods. 2 a 7“ a nahrádza sa znením    „čl. 6 

ods. 2 a 8“. 

 

4. V čl.  5 znie odkaz pod čiarou takto:  

„5) Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Občianskeho zákonníka, § 369 Obchodného zákonníka, nariadenie vlády č. 21/2013 

Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka“ 

 

5. V čl. 6 smernice sa v ods. 3 ruší pôvodné znenie a nahrádza sa týmto znením: 

„(3)Dekan fakulty môže uzatvárať a podpisovať zmluvy na zákazky malého rozsahu a 

zákazky s nízkou hodnotou do 69 999,- EUR bez DPH za splnenia podmienky, že pri 

obstarávaní rovnakých druhov tovarov, služieb a stavebných prác nesmie súčet cien 

v kalendárnom roku v rámci univerzity presiahnuť  hodnotu 69 999,- EUR bez DPH.“ 

 

6. V čl. 6  ods. 5 smernice sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa týmto znením: 
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„(5) V prípade neprítomnosti rektora, v neodkladných veciach, podpisuje zmluvy 

prorektor, ktorý je v zmysle  štatútu Trnavskej univerzity v Trnave rektorom určený 

vykonávať túto pôsobnosť štatutárneho orgánu univerzity.“ 

 

7. V čl. 6 sa  rušia odseky 8,10 a 11 .  

 

8. V čl. 6 sa pôvodný ods. 9 označuje ako ods. 8 a znenie nasledovne: 

„(8) Kvestor univerzity a tajomník fakulty je oprávnený podpisovať len objednávky 

podľa čl. 2 ods. 1 písm. d)  tejto smernice. Kvestor univerzity podpisuje objednávky, na 

základe ktorých sa bude realizovať predmet plnenia pre rektorát univerzity, pracoviská 

univerzity alebo účelové zariadenia univerzity. Tajomník fakulty podpisuje objednávky 

na základe ktorých sa bude realizovať predmet plnenia pre fakultu, na ktorej pôsobí, 

alebo pracoviská fakulty alebo účelové zariadenia fakulty.“ 

 

9. V čl. 7 sa znenie ods. 1  ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„(1)Každá zmluva uzatvorená podľa čl. 2, 3 a 6  sa v jednom originálnom vyhotovení 

predkladá na rektorát univerzity a zakladá sa do centrálneho registra zmlúv , ktorý 

spravuje referát právnych služieb a vnútornej legislatívy. Predloženie  uzatvorenej 

zmluvy zabezpečuje osoba, ktorá ju podpísala v zmysle čl. 6 odsekov 1 až 6, a to do 

dvoch pracovných dní od podpisu.“ 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa dodatok č. 1 k smernici zo dňa 20.6.2005, publikovaný na úradnej výveske 

Trnavskej univerzity v Trnave pod č. 4/2005. 

2. Ostatné ustanovenia smernice týmto dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

3. Tento dodatok č. 2 k smernici nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 

zverejnením na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Tento dodatok č. 2 k smernici bol zverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave 

dňa 28. septembra 2022. 

 

 


