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Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“). 

 

číslo zmluvy objednávateľa: 03/2021/MPRV SR - 500 

číslo zmluvy zhotoviteľa:  

 

Objednávateľ:  

 

názov:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  

 vidieka Slovenskej republiky 

adresa sídla:  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  

právna forma:  rozpočtová organizácia 

identifikačné číslo organizácie:  00 156 621 

štatutárny orgán:  Ing. Ján Mičovský CSc., minister pôdohospodárstva 

a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

IBAN:  SK66 8180 0000 0070 0008 1105  

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a  

 

Zhotoviteľ:  

 

názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

adresa sídla:  Dolnozemská cesta 2410/1, 852 35 Bratislava-

 Petržalka 

právna forma:  verejná vysoká škola 

identifikačné číslo organizácie:  00 399 957 

evidenčné číslo znaleckého ústavu:  900016 

daňové identifikačné číslo:  2020879245 

identifikačné číslo pre daň 

z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“):   SK2020879245 

štatutárny orgán:  prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor 

IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0007 4503  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

 

Objednávateľ alebo zhotoviteľ môže byť v ďalšom texte zmluvy označovaný ako „zmluvná 

strana“ a objednávateľ a zhotoviteľ môžu byť v ďalšom texte zmluvy označovaní ako 

„zmluvné strany“. 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu podľa § 1 ods. 12 písm. a) a q) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa znalecký posudok paušálnych výšok 

finančnej pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov 

štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie, určených výsledkami výpočtov, ktoré na účely stanovenia týchto 

paušálnych výšok vyhotovila štátna príspevková organizácia: Národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum pod názvom „Výpočet finančnej pomoci na dodávanie mlieka, 

ovocia, zeleniny a výrobkov do škôl (školský program. )“ (ďalej len „dielo“ alebo 

„znalecký posudok“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vypracovanie a 

dodanie znaleckého posudku cenu podľa čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy. Bližšia špecifikácia 

predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

1.2 Znalecký posudok podľa bodu 1.1 a prílohy č. 1 tejto zmluvy musí mať formu dvoch 

písomných rovnopisov a formu v elektronickej podobe textového súboru.   

 

Čl. II 

Cena a platobné podmienky 

 

2.1 Zmluvná cena za dielo špecifikované v čl. I. tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom sa považuje za cenu 

maximálne platnú počas doby trvania zmluvy. Cena je tvorená nasledovnými čiastkami: 

a) cena s DPH je vo výške 16 440 EUR.  

b) cena bez DPH je vo výške 13 700 EUR  

c) DPH je vo výške  2 740 EUR. 

 

2.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vypracovaním a 

dodaním diela. Cena za dielo je konečná a nemenná. Zmluvná cena bude 

objednávateľom uhradená jednorázovo podľa predloženej faktúry zhotoviteľom a 

na základe podpísaného preberacieho protokolu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

2.3 Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy objednávateľa. Súčasťou faktúry bude príslušný 

preberací protokol podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

2.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi 

zo strany zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné 

náležitosti a náležitosti podľa tejto zmluvy a bude doručená na adresu objednávateľa 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená objednávateľovi. 

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

2.5 Faktúra musí byť vystavená zo strany zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy 

a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR 

(najmä zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).  

2.6 Faktúra musí ďalej obsahovať označenie, že ide o faktúru, identifikáciu zmluvných 

strán, číslo tejto zmluvy za objednávateľa, IČO a bankové spojenie oboch zmluvných 

strán minimálne vo formáte IBAN. Ak zhotoviteľovi správca fakturačného systému 

vytvoril do dátumu vystavenia faktúry podľa tejto zmluvy osobný profil podľa § 6 

ods. 1 zákona č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 

ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZEF“), musí 
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faktúra spĺňať aj náležitosti zaručenej elektronickej faktúry podľa ZEF. Za správne 

vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

2.7  Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi listovou zásielkou alebo iným 

preukázateľným spôsobom na adresu sídla Objednávateľa. Ak zhotoviteľovi správca 

fakturačného systému vytvoril do dátumu vystavenia faktúry podľa tejto zmluvy osobný 

profil podľa § 6 ods. ZEF, potom je zhotoviteľ povinný pri doručovaní faktúry 

objednávateľovi postupovať  v súlade so ZEF. 

2.8 V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle tejto zmluvy 

alebo v nej budú iné chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi 

v termíne splatnosti na doplnenie a/alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré 

sa majú odstrániť. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po 

dni, v ktorom bola riadne doplnená a/alebo prepracovaná faktúra preukázateľne 

doručená objednávateľovi.  

2.9 Zhotoviteľovi sa nebudú na úhradu nákladov spojených s plnením predmetu tejto 

Zmluvy poskytovať žiadne zálohy ani preddavky. 

 

Čl. III 

Termín a miesto odovzdania diela 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr 

do 20.01.2021, a to formou preberacieho protokolu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, v mieste 

sídla objednávateľa. 

 

Čl. IV 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1 Odovzdanie znaleckého posudku podľa čl. III. tejto zmluvy sa uskutoční formou 

preberacieho protokolu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, a to:  

a) predložením dvoch listinných rovnopisov znaleckého posudku,   

b) predložením jedného dátového nosiča obsahujúceho znalecký posudok alebo 

v elektronickej podobe zaslaný textový súbor na e-mailové adresy objednávateľa, 

a to:. andrej.batel@land.gov.sk, renata.bodova@land.gov.sk a 

tamara.dudascikova@land.gov.sk. 

4.2 Znalecký posudok môže v mene objednávateľa prevziať riaditeľ odboru rastlinnej 

výroby sekcie poľnohospodárstva objednávateľa, riaditeľ odboru živočíšnej výroby 

sekcie poľnohospodárstva objednávateľa, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva 

objednávateľa alebo zamestnanec objednávateľa poverený na zastupovanie tohto 

vedúceho zamestnanca objednávateľa v rozsahu, ktorý ho na prevzatie znaleckého 

posudku v mene objednávateľa oprávňuje.  

4.3  Poštová komunikácia zmluvných strán týkajúca sa zmluvy sa uskutočňuje 

prostredníctvom ich adries uvedených pri identifikácii zmluvných strán. 

4.4 Zhotoviteľ ručí za to, že dielo v zmysle čl. I. a podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy má 

v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté podmienky a zodpovedá požiadavkám a pokynom 

objednávateľa. 

4.5 Znalecký posudok bude okamihom jeho riadneho dokončenia výsledkom výkonu 

znaleckej činnosti zhotoviteľa ako znaleckého ústavu, ktorý je zapísaný v zozname 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 900016. Zhotoviteľ môže 

vypracovaním znaleckého posudku poveriť len osobu oprávnenú vykonávať znaleckú 

činnosť. 

mailto:andrej.batel@land.gov.sk
mailto:renata.bodova@land.gov.sk
mailto:tamara.dudascikova@land.gov.sk
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4.6 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek svoje práva 

(pohľadávky) alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

 

Čl. V 

Zmluvné pokuty 

 

5.1 Pri nedodržaní dohodnutého termínu odovzdania diela zhotoviteľom uvedeného 

v čl. III. tejto zmluvy, môže objednávateľ uložiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % 

zo zmluvnej ceny uvedenej v článku čl. II. bod 2. 1 písm. a) tejto zmluvy. 
5.2 V prípade porušenia čl. IV. bod 4.4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny s DPH uvedenej 

v článku čl. II. bod 2.1. písm. a) tejto zmluvy. 

5.3. Splnením záväzku zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú 

povinnosti zhotoviteľa, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

5.4.  Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 

V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej 

náhradu v plnej výške. 

5.5 Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa ustanovení tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 

uplatniť formou krátenia faktúry za omeškané plnenie alebo výzvou na uhradenie 

zmluvnej pokuty, resp. akýmkoľvek právne uplatniteľným spôsobom. 

 

Čl. VI 

Ukončenie zmluvy 

 

6.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia a odovzdania diela 

podľa čl. III. tejto zmluvy. 

6.2 Túto zmluvu je možné ukončiť pred skončením jej platnosti podľa bodu 6.1. tohto 

článku nasledovne:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, 

6.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté 

z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 

zániku zmluvy dohodou. 

6.4 Za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto 

zmluvy sa považuje: 

a) neodôvodnené nedodržanie pokynov objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý 

pokyn má podstatný význam pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy, 

b) podstatné omeškanie (t. j. viac ako 10 dní) s odovzdaním diela zavinené 

zhotoviteľom. 

c) v prípade porušenia zákazu postúpiť práva a povinnosti alebo previesť práva 

a povinnosti zhotoviteľa na tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa v zmysle čl. IV. 

bodu 4.6 tejto Zmluvy; 

6.5 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené zhotoviteľovi 

a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zhotoviteľovi. 

6.6 Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie dotknutý nárok na zaplatenie zmluvných 

pokút podľa tejto zmluvy. 
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Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi 

uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

7.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody formou písomných 

očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

7.3 Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane v dôsledku právnych nedostatkov 

neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných častí zmluvy. 
7.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy, 

Príloha č. 2 – vzor Preberací protokol. 

7.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR. 

7.6 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu 

vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

7.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, po troch pre objednávateľa a dva 

exempláre pre zhotoviteľa.. 

7.8 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. 

 

 

V Bratislave, dňa ......................  V Bratislave, dňa ...................... 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 Ing. Ján Mičovský CSc. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

 minister  rektor 

 pôdohospodárstva a  Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa znalecký posudok paušálnych výšok 

finančnej pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov 

štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a 

Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov podľa čl. 40 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) (ďalej len „ZFEÚ“) 

v platnom znení na vykonávanie programu poskytovania pomoci Európskej únie v rámci 

spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov podľa čl. 40 ods. 1 ZFEÚ v platnom znení 

na dodávanie a distribúciu poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ 

v platnom znení (ďalej len „poľnohospodársky výrobok“) v sektore ovocia a zeleniny 

podľa čl. 1 ods. 2 písm. i) v nadväznosti na časť IX prílohy I k nariadeniu Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná 

organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 

(EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347 

20.12.2013) a v sektore výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny podľa čl. 1 ods. 2 

písm. j) v nadväznosti na časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „ovocie 

a zelenina“), čerstvých poľnohospodárskych výrobkov v sektore banánov podľa čl. 1 ods. 2 

písm. k) v nadväznosti na časť XI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len 

„banány“) a poľnohospodárskych výrobkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov 

podľa čl. 1 ods. 2 písm. p) v nadväznosti na časť XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) 

č. 1308/2013, ktorými sú výlučne konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie, syr, tvaroh, 

jogurt alebo iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich 

látok, ovocia, orechov alebo kakaa, prírodne ochutené fermentované mliečne výrobky 

neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené fermentované mliečne 

výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo 

prírodne ochutené alebo prírodne ochutené alebo neochutené fermentované alebo 

nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie (ďalej len „mlieko a mliečny výrobok“) 

deťom prijatým v predškolských zariadeniach alebo vo vzdelávacích zariadeniach 

podľa čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, spravovaných alebo uznávaných 

príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“), 

na sprievodné vzdelávacie opatrenia podľa čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 

v platnom znení podporujúce distribúciu ovocia a zeleniny, banánov alebo mlieka a 

mliečnych výrobkov deťom prijatým vo vzdelávacích zariadeniach a na pokrytie určitých 

súvisiacich nákladov spojených s vybavením, reklamou, monitorovaním a vyhodnocovaním a 

s logistikou a distribúciou podľa čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 

v platnom znení (ďalej len „školský program“) na dodávanie alebo distribúciu jednotlivých 

poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov pre deti 

prijaté v materských školách prevádzkovaných v Slovenskej republike, pre žiakov prijatých 

v základných školách prevádzkovaných v Slovenskej republike alebo pre deti alebo žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prijatými v školách pre takéto deti alebo 

žiakov prevádzkovaných v Slovenskej republike (ďalej len „dieťa alebo žiak“) v školskom 

roku podľa čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 

o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 

v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka 

vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 005 10.1.2017) (ďalej len „školský rok“) 2018/2019 

a v školskom roku 2019/2020, na dodávanie alebo distribúciu pre deti alebo žiakov ktorých 

bolo v školskom roku 2018/2019 a v školskom roku 2019/2020 možné poskytovať finančnú 

pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov štátneho 



 

rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 

únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov podľa čl. 40 ods. 1 ZFEÚ 

v platnom znení na vykonávanie školského programu (ďalej len „pomoc“), určených 

výsledkami výpočtov, ktoré na účely stanovenia týchto paušálnych výšok pomoci vyhotovila 

štátna príspevková organizácia s názvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

v rámci plnenia úlohy s názvom „Výpočet finančnej pomoci na dodávanie mlieka, ovocia, 

zeleniny a výrobkov do škôl (školský program)“, ktorú táto štátna príspevková organizácia 

plnila na účely stanovenia týchto paušálnych výšok pomoci na školský rok 2018/2019 

na základe kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) č. 432/2017-310/MPRV SR zo dňa 08.12.2017 v znení 

dodatku č. 3 č. 432/2017-310/MPRV SR /D3 zo dňa 09.07.2018, a v rámci plnenia úlohy 

s názvom „Výpočet finančnej pomoci na dodávanie mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov 

do škôl (školský program)“, ktorú táto štátna príspevková organizácia plnila na účely 

stanovenia týchto paušálnych výšok pomoci na školský rok 2019/2020 na základe kontraktu 

s ministerstvom č. 381/2018/MPRV SR-300 zo dňa 14.12.2018 (ďalej len „pôvodné výsledky 

výpočtov“). Predmetom znaleckého posudku podľa predchádzajúcej vety je posúdenie 

primeranosti paušálnych výšok pomoci na dodávanie alebo distribúciu jednotlivých 

poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov pre deti 

alebo žiakov, na dodávanie alebo distribúciu pre deti alebo žiakov ktorých bolo v školskom 

roku 2018/2019 a v školskom roku 2019/2020 možné pomoc poskytovať (ďalej len „školské 

výrobky“), určených pôvodnými výsledkami výpočtov (ďalej len „pôvodne určené paušálne 

výšky pomoci“) na účely stanovenia týchto paušálnych výšok pomoci s ohľadom na situáciu 

na trhu v čase vyhotovenia týchto pôvodných výsledkov výpočtov, pričom záverom tohto 

znaleckého posudku musí byť zistenie, či pôvodnými výsledkami výpočtov neboli pôvodne 

určené paušálne výšky pomoci určené ako neadekvátne vysoké, a ak áno, o koľko každá 

z týchto pôvodne určených paušálnych výšok pomoci, ktorá bola pôvodnými výsledkami 

výpočtov určená ako neadekvátne vysoká, prevyšovala výšku tejto pomoci, ktorá by bola 

na účely stanovenia týchto paušálnych výšok pomoci s ohľadom na situáciu na trhu v čase 

vyhotovenia pôvodných výsledkov výpočtov určená primerane. Primeranosť pôvodne 

určených paušálnych výšok pomoci sa na účely vypracúvania znaleckého posudku 

podľa prvej vety posudzuje posudzovaním primeranosti výšok najvyšších protihodnôt 

za jednotlivé školské výrobky, pozostávajúcich z pôvodne určených paušálnych výšok 

pomoci na dodávanie alebo distribúciu týchto školských výrobkov pre deti alebo žiakov a 

z najvyšších úhrad, ktoré bolo možné za tieto školské výrobky žiadať od dieťaťa, žiaka alebo 

školy, pre ktorých sa tieto školské výrobky v rámci vykonávania školského programu 

dodávali, ktoré boli taktiež určené pôvodnými výsledkami výpočtov, pričom primeranosť 

výšok týchto najvyšších protihodnôt sa na účely vypracúvania znaleckého posudku 

podľa prvej vety posudzuje ako primeranosť výšok kúpnych cien týchto školských výrobkov 

pre ich spotrebiteľov. Samotný znalecký posudok podľa prvej vety musí byť vypracovaný 

s použitím spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metódy výpočtov. Súčasťou znaleckého 

posudku podľa prvej vety musia byť všetky podklady, z ktorých zhotoviteľ pri vypracúvaní 

znaleckého posudku vychádzal, pričom celková skladba tohto znaleckého posudku vrátane 

týchto podkladov musí umožňovať preskúmanie jeho obsahu a overenie metódy výpočtov 

použitých pri jeho vypracúvaní a overenie spravodlivosti a nestrannosti tejto metódy.



 

Príloha č. 2 k zmluve o dielo 

VZOR 

P R E B E R A C Í  P R O T O K O L 

 

Podľa zmluvy o dielo zo dňa ................ (ďalej len „zmluva“) Zhotoviteľ: Ekonomická univerzita 

v Bratislave, IČO: 00 399 957 odovzdáva a objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 00 156 621 preberá plnenie predmetu 

citovanej zmluvy o dielo v rozsahu: 

 

a) papierová forma  - znalecký posudok .......ks,  

b) dátový nosič ................ks  

c) dátum zaslaného diela e - mailom objednávateľovi dňa ...............2021 

 

Objednávateľ preberá predmet zmluvy bez vád* s vadami * 

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ ............................................

...................................................................................................... 

 

a termín na odstránenie vád 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

 

V Bratislave dňa ............................. 

 

 

 

............................................   ....................................................... 

       

Zhotoviteľ       Objednávateľ 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

 


