
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
Číslo zmluvy u riešiteľa: 291/NLC/2015 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Žiadateľ:                            
Názov: PAULOWNIA Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Zalužice 445, 072 34, Zalužice 
Zastúpený: Ing. Milan Baláž, konateľ 
IČO: 48036340 
DIČ: 2024185999 
Bankové spojenie: SLSP, a. s. 
Číslo účtu: 5067094948/0900 
IBAN: SK15 0900 0000 0050 6709 4948 
(ďalej len „žiadateľ“) 
 

Riešiteľ:   
Názov: Národné lesnícke centrum 
Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 
Zastúpený: Ing. Ľubošom Némethom, generálnym riaditeľom 
Osoba zodpovedná  
za plnenie zmluvy: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. 
IČO: 42 001 315 
DIČ: 2022091027 
IČ DPH: SK2022091027 
Právna forma: príspevková organizácia štátu 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000241455/8180   
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0024 1455 
(ďalej len „riešiteľ“) 

Žiadateľ a riešiteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“. 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenia  

1. Žiadateľ a riešiteľ uzatvorili dňa 16.04.2015 Zmluvu o budúcej zmluve, na základe ktorej sa zaviazali 
v určenej dobe uzavrieť zmluvu o spolupráci na riešení projektu „Testovanie klonov rýchlorastúcej 
dreviny Paulownia tomentosa v podmienkach východoslovenskej nížiny“ (ďalej len „projekt“).  
 

2. Projekt bude financovaný prostredníctvom finančnej dotácie vo výške 5.000,-EUR, ktorá bude 
žiadateľovi poskytnutá formou voucheru Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“), na základe 
schválenej žiadosti žiadateľa o poskytnutie dotácie. Voucherom sa rozumie verejný prísľub MH SR, že po 
splnení podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 
spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk (ďalej aj „výzva“), prevedie 
na účet riešiteľa sumu 5.000,-EUR.   

Čl. III. 
  Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany v súlade s čl. II zmluvy uzatvárajú túto zmluvu, ktorej predmetom je úprava vzájomných 
práv a povinností súvisiacich s realizáciou projektu, ako aj podmienky spolupráce. 

2. Predmetom riešenia projektu v roku 2015 je založenie dvoch testovacích plôch, na ktorých bude 
vysadených 7 klonov paulownie a na porovnávanie 2 klony šľachtených topoľov (ďalej aj „testovacie 
plochy“). Plochy budú potom v ďalších rokoch sledované pracovníkmi riešiteľa až do konca produkčného 
cyklu (20 rokov) s cieľom vyhodnotiť produkčný potenciál jednotlivých klonov paulownie, 
v podmienkach východoslovenskej nížiny, ako aj prípadný vplyv pri rozširovaní tejto nepôvodnej dreviny 
na pôvodné druhy alebo biotopy (mieru invazívnosti jednotlivých klonov). 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Žiadateľ sa za účelom  realizácie projektu v mesiacoch september – november 2015 zaväzuje: 
a. zabezpečiť vhodné plochy na založenie  testovacích plôch v oblasti východoslovenskej nížiny 
b. zabezpečiť sadbový materiál dreviny Paulownia tomentosa na testovanie (7 klonov paulownie) 



c. zabezpečiť prípravu testovacích plôch a výsadbu drevín podľa metodiky pripravenej riešiteľom 
d. zabezpečiť starostlivosť o testovacie plochy 

2. Riešiteľ sa za účelom realizácie  projektu v mesiacoch september – november 2015 zaväzuje: 
a. vypracovať podrobnú metodiku založenia testovacích plôch pre 7 klonov paulownie a 2 porovnávacie 

klony šľachtených topoľov 
b. vykonať pôdne rozbory a vyhodnotenie pôdnych pomerov na testovacích plochách 
c. zabezpečiť sadbový materiál porovnávacej dreviny na testovanie (2 klony šľachtených topoľov) 
d. zabezpečiť odborný dohľad a konzultácie pri príprave plôch a výsadbách drevín 
e. vypracovať technickú správu o založení testovacích plôch 

 
 Čl. V 

                                                          Financovanie  
1. V súlade s čl. II. bod 2 zmluvy bude realizácia projektu financovaná prostredníctvom dotácie, ktorú MH 

SR poukáže po splnení podmienok stanovených vo výzve na účet riešiteľa, na základe žiadosti a popisu 
projektu predloženej MH SR riešiteľom najneskôr do 30.11.2015.  
 

2. Z poskytnutej dotácie budú hradené odborné činnosti vykonané riešiteľom za účelom realizácie projektu, 
ako aj sadbový materiál poskytnutý žiadateľom.  
 

3. Na základe tejto zmluvy sa riešiteľ zaväzuje uhradiť žiadateľovi sumu vo výške 2.500,-EUR z poskytnutej 
dotácie, ktorá predstavuje úhradu za sadbový materiál 7-ich klonov paulownie, poskytnutých za účelom 
realizácie projektu žiadateľom. 
 

4. Riešiteľ sa zaväzuje uhradiť žiadateľovi sumu 2.500,-EUR za sadbový materiál formu bezhotovostného 
prevodu na účet žiadateľa uvedený v záhlaví zmluvy.  

5. Akékoľvek náklady, ktoré budú nad rámec poskytnutej dotácie, bude hradiť žiadateľ z vlastných zdrojov.  

                                                                Čl. VI. 
Vlastníctvo majetkových práv k výsledkom projektu 

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že v súlade s § 21 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, je riešiteľ spolu so žiadateľom 
vlastníkom majetkových práv k výsledkom, t.j. k novým poznatkom vo výskume a vo vývoji získaných pri 
riešení projektu. 
 

2. V prípade ak počas realizácie projektu vzniknú práva, ktoré sú predmetom duševného vlastníctva ich 
úprava a ochrana sa spravuje zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom v znení neskorších predpisov. Na prípadné použitie vytvoreného diela si zmluvná 
strana vyžiada písomný súhlas od druhej zmluvnej strany.  

 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia   

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné  strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.   

4. Túto zmluvu je možné zmeniť, dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to v písomnej 
forme formou číslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

5. Ďalšie vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán nadobudne jedno 
vyhotovenie.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a ako zrozumiteľný a určitý 
prejav ich slobodnej a vážnej vôle ju na znak súhlasu podpísali. 

8. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  



9. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodu zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy v prípade 
porušenia povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy 
je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

 
 
 
 
V Zalužiciach, dňa ......................... Vo Zvolene, dňa ............... 
 
 
 
 
Žiadateľ: Riešiteľ: 
 
  
 
 ....................................................... .................................................. 
Ing. Milan Baláž                                                                        Ing. Ľuboš Németh 
konateľ                                                                                   generálny riaditeľ  


