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Zmluva  o dielo  

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

Číslo zmluvy Objednávateľa: 177/2021/MPRVSR-620 

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 2016/2021/NPPC-VÚPOP 

Zmluvné strany  

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Sídlo:   Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Zastúpené:  JUDr. Samuel Vlčan 

   minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR 

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Miháľová 

   generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN :                SK66 8180 0000 0070 0008 1105 

IČO:   00 156 621 

DIČ:                                   2021291382 

Číslo zmluvy:             

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  

Sídlo:         Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 

Zastúpené:          Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ       

Kontaktná osoba:   Ing. Pavol Bezák 

            zástupca generálneho riaditeľa pre výskum 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN :                       SK81 8180 0000 0070 0049 8226 

IČO:                           42 337 402             

DIČ:                           2023975107                     

IČ DPH:                     SK2023975107 

             

Právna forma:     štátna príspevková organizácia    

          

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula  

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu podľa § 1 ods. 4 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
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Článok 1. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať pre objednávateľa Metodiku pod 

názvom „Líniové vegetačné prvky“ (ďalej len „dielo“), ktoré je bližšie špecifikované v prílohe č. 1, 

tejto zmluvy a v bode 1.2 tohto článku.               
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Metodiku, ktorá bude definovať, klasifikovať a charakterizovať 
Líniové vegetačné prvky z hľadiska ich zavádzania na ornej pôde na Slovensku. Pri tvorbe metodiky je 
potrebné vychádzať z typológie poľnohospodárskej krajiny a z rôznorodých prírodných podmienok.  

Metodika bude slúžiť  ako základný podkladový materiál pre intervenciu Líniové vegetačné prvky pre 

SP SPP SR 2023-2027. Bude určovať základný rámec pre zavedenie Líniových vegetačných prvkov na 

ornej pôde evidovanej v Systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS).  
 

1.1. Metodika musí obsahovať príslušné riešenia vo väzbe na pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky pre roky 2023-2027.  

1.2.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú 

zmluvnú cenu podľa čl. 2. bod 2.1. tejto zmluvy.   

 

Článok 2. 

           Zmluvná cena 

2.1.          Cena za vypracovanie Metodiky pod názvom „Líniové vegetačné prvky“ v rozsahu uvedenom 

v čl. 1 tejto zmluvy a prílohy č.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z.            

o cenách v znení neskorších predpisov a je tvorená nasledovnými čiastkami: 

2.1.1 cena bez DPH ............  9 919 € 

2.1.2 DPH  ........................... 1 983,80 € 

2.1.3 cena s DPH .................. 11 902,80 € 

2.2 V závislosti na zdroji financovania predmetu zmluvy bude cena za vyhotovenie diela uhradená     

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.  

2.3 Cena uvedená v bode 2.1. tohto článku zmluvy je konečná a zahŕňa všetky výdavky zhotoviteľa 

spojené s plnením predmetu zmluvy.  

 

Článok 3. 

Čas plnenia 

3.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny plnenia: 

3.1.1 začatie realizácie diela - dňom účinnosti zmluvy, 

3.1.2 zhotoviteľ sa zaväzuje zaslať v elektronickej podobe objednávateľovi spracované dielo 

do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,  

3.1.3 objednávateľ sa zaväzuje zaslať zhotoviteľovi v elektronickej podobe prípadné 

pripomienky k dielu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy do 5 pracovných dní od jeho 

obdržania podľa bodu 3.1.2 tohto článku a zhotoviteľ je povinný zapracovať 
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pripomienky k dielu objednávateľa. V prípade, že objednávateľ nebude mať k dielu  

podľa prílohy č. 1 pripomienky, zašle zhotoviteľovi informáciu, že nemá pripomienky, 

3.1.4 zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi finálne dielo so zapracovanými 

prípadnými pripomienkami objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

zaslania prípadných pripomienok objednávateľa zhotoviteľovi k finálnemu dielu, 

3.1.5 objednávateľ si vyhradzuje právo predĺženia termínu celkového odovzdania diela 

v prípade dodatočných požiadaviek Európskej komisie, a to schválením Strategického 

plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) SR 2021-2027 v súlade s Návrhom 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 

strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované 

z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie 

EP a R (EÚ) č.1305/2013 a nariadenie EP a R č.1307/2013). Zhotoviteľ je povinný 

zapracovať do diela prípadné zmeny a doplnenia z uvedených dokumentov do diela. 

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude určený nový termín odovzdania 

diela so zapracovanými prípadnými zmenami a doplneniami do diela, 

3.1.6 ukončenie realizácie diela nastáva po doručení faktúry, dodacieho listu a preberacieho  

protokolu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

3.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1. sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné             

s výnimkou: 

3.2.1 vyššej moci (ako napr. neočakávané prírodné a iné javy), 

3.2.2 v prípade zmien a rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa, pričom zmeny musia 

byť odsúhlasené zhotoviteľom, 

3.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych, miestnych správnych orgánov alebo zmenou 

vyvolanou Európsku komisiou, ak neboli vyvolané situáciou u objednávateľa, 

3.2.4 na základe písomne- odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa a následne odsúhlasenej     

objednávateľom.   

3.3 Predĺžené lehoty plnenia, ktoré vzniknú z dôvodov uvedených v bode 3.2. tohto článku zmluvy 

sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania, a budú predmetom dodatku k tejto zmluve. 

 

Článok 4. 

            Dielo 

 

4.1 Finálnu verziu diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi v slovenskom jazyku v 4 tlačených 

vyhotoveniach a v elektronickej verzii na 4 CD nosičoch v neuzamknutej elektronickej forme vo 

formáte pdf.  

4.2 Dielo bude objednávateľom prevzaté preberacím protokolom podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy, 

ktorý podpíše zhotoviteľ a zodpovedný zamestnanec objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa čl. 1 a prílohy č. 1 

tejto zmluvy a na základe požiadaviek objednávateľa, osobne, vo vlastnom mene a na vlastnú 
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zodpovednosť a  predmet zákazky vykoná iba prostredníctvom vlastných zamestnancov. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje za vypracovanie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu 

podľa čl. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy.  

 

Článok 5. 

Platobné podmienky a fakturácia  

 

5.1  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. 

5.2  Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavenej a doručenej faktúry 

objednávateľovi a po potvrdenom prevzatí výstupu podľa čl. 4 bodu 4.1 tejto zmluvy vo forme 

preberacieho protokolu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Dňom podpísania preberacieho 

protokolu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy zhotoviteľom a objednávateľom prechádza na 

objednávateľa vlastnícke právo k dielu  podľa čl. 4 bodu 4.1 tejto zmluvy.  

5.3  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 5.4  Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona                  

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a bude predložená v štyroch vyhotoveniach. Ak 

faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude 

objednávateľom takáto faktúra  zhotoviteľovi vrátená. Ak je zhotoviteľ povinný predložiť novú 

faktúru, v takom prípade sa lehota splatnosti faktúry odvíja od termínu predloženia novej 

faktúry. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry po dobu kým mu nebola doručená 

nová opravená faktúra. 

5.5  Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku 

DPH. Okrem toho musí obsahovať: 

- názov zákazky, 

- predmet úhrady, 

- IČO objednávateľa, názov objednávateľa, 

- číslo tejto zmluvy (dodatku k tejto zmluve),  

- číslo účtu zhotoviteľa vo formáte IBAN, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- samostatne vyčíslenú DPH, 

- splatnosť faktúry (30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi). 

 

5.6  Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť označené textom „financované z prostriedkov 

EPFRV“.  

 

5.7  Preberací protokol podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy spolu s dodacím listom tvorí neoddeliteľnú 

súčasť faktúry a musí byť vyhotovený v štyroch exemplároch, ktoré  musia byť potvrdené 

oboma zmluvnými stranami (objednávateľ/zhotoviteľ). Neoddeliteľnou súčasťou dodacieho 

listu sú všetky pracovné výkazy zamestnancov zhotoviteľa podieľajúcich sa na zhotovení diela. 
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Článok 6. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1  Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela a za to, že predmet zmluvy v  zmysle čl. 1 a prílohy č. 1 

tejto zmluvy zodpovedá v čase prevzatia podmienkam dohodnutým v tejto zmluve ako aj  

požiadavkám objednávateľa. 

6.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v zmysle čl. 1, prílohy č. 1 a  čl. 4 tejto zmluvy v tlačenej 

forme a na CD nosičoch. Akékoľvek výstupy súvisiace s plnením tejto zmluvy bude zhotoviteľ 

predkladať objednávateľovi v slovenskom jazyku, riadne a včas v zmysle ustanovení tejto 

zmluvy.  

6.3   V prípade, ak objednávateľ po prevzatí diela zistí vady alebo iné nedostatky diela, zhotoviteľ sa 

zaväzuje odstrániť vady bezplatne a bez zbytočného odkladu.  

6.4  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch 

a informáciách, okrem informácií, ktoré sú zmluvné strany povinné sprístupniť podľa zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

6.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť objednávateľovi a oprávneným 

kontrolným zamestnancom vykonávať u seba kontrolu obchodných dokumentov a vecnú             

a finančnú kontrolu v súvislosti s realizáciou aktivity financovanej z technickej pomoci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu v trvaní 5 rokov. 

6.6  Výstup uvedený v bode 4.1 tejto zmluvy  je zhotoviteľ povinný podľa pokynov objednávateľa 

viditeľne označiť symbolom Únie v súlade s grafickými normami podľa prezentácie na adrese 

http://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sk, logom PRV SR 2014-2020 spolu 

s vysvetlením úlohy únie prostredníctvom tohto znenia: Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. V prípade činností a opatrení 

financovaných pomocou iniciatívy LEADER logo tejto iniciatívy a odkaz na subjekt zodpovedný 

za obsah a na riadiaci orgán určený na realizáciu EPFRV (logo MPRV SR). 

6.7  Finálnu verziu diela – 4 ks CD a 4 ks tlačená verzia je zhotoviteľ povinný predložiť 

objednávateľovi podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy – Preberací protokol k archivácii 

v požadovaných v štyroch exemplároch v slovenskom jazyku, riadne a včas.  

6.8  Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať predmet zmluvy v každej fáze jeho 

realizácie. Zhotoviteľ je povinný zaslať na e-mailovú adresu objednávateľa  

marek.galinsky@land.gov.sk, lydia.fresova@land.gov.sk návrh spracovaných podkladov 

Metodiky pod názvom „Líniové vegetačné prvky“ podľa čl. 1 a prílohy č.1 tejto zmluvy 

v termíne do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný 

zaslať elektronickou formou zhotoviteľovi prípadné pripomienky alebo súhlasné stanovisko 

k zozbieraným a zanalyzovaným údajom podľa čl. 1 a prílohy   č. 1 tejto zmluvy do troch 

pracovných dní od obdržania zozbieraných a zanalyzovaných údajov. Po zaslaní prípadných 

pripomienok zo strany objednávateľa k zozbieraným   a zanalyzovaným údajom (formou mailu) 

http://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sk
mailto:marek.galinsky@land.gov.sk
mailto:lydia.fresova@land.gov.sk
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je zhotoviteľ povinný zapracovať pripomienky objednávateľa a následne je oprávnený pristúpiť 

k vyhotoveniu finálnej verzie diela podľa čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy.  

6.9  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní 

prístupu k podkladovým údajom pre plnenie cieľa uvedeného v  prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

6.10  Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady k zabezpečeniu 

splnenia povinnosti podľa bodu 6.6 tohto článku napr.: logá a texty, ktoré zhotoviteľ umiestni 

na výstupe podľa čl. 4 bodu 4.1 tejto zmluvy. 

6.11  Zhotoviteľ je povinný za každého zamestnanca podieľajúceho sa na vykonávaní predmetu 

zmluvy podľa čl. 1 a prílohy č. 1 tejto zmluvy predložiť objednávateľovi pracovné výkazy na 

dennej báze, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodacích listov .  

 

 

Článok 7. 

Zmluvné pokuty 

7.1  Pri nedodržaní stanoveného termínu na zhotovenie a odovzdanie diela uvedeného v čl. 3. bod 

3.1.4 tejto zmluvy zo zavinenia na strane zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy podľa čl.2. bod 

2.1.3 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

7.2  V prípade porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom uvedených v čl. 4. bod 4.1; v čl. 6. 

bodu 6.1; 6.6  a 6.11 tejto zmluvy zo zavinenia na strane zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený 

účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela podľa bodu 2.1.3 tejto zmluvy. 

7.3  V prípade porušenia zmluvných povinnosti zhotoviteľom uvedených v čl. 10. tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny diela podľa 

bodu 2.1.3 tejto zmluvy. 

7.4  V prípade porušenia zmluvnej povinnosti podľa čl. 1. bodu 1.2 a čl. 6. bodu  6.9 tejto zmluvy zo 

strany objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

predmetu tejto zmluvy podľa čl.2. bod 2.1.3 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok 8. 

Riešenie sporov 

8.1  V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd SR. 

8.2  Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy podľa čl.1 

a prílohy č. 1 a čl. 4 tejto zmluvy. 

8.3  Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný všeobecný súd SR podľa právneho poriadku SR.  
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Článok 9. 

Ukončenie zmluvy 

 

9.1  Túto zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby na zhotovenie diela takto:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou zo strany objednávateľa bez uvedenia dôvodu, výpovedná doba je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane,  

c) odstúpením od zmluvy podľa bodu 9.2 a 9.3 tohto článku. 

9.2  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, 

za ktoré sa na účely tejto zmluvy považuje stav, ak (i) zhotoviteľ mešká s termínom vypracovania 

a dodania predmetu zmluvy podľa čl. 3 bodu 3.1.4 tejto zmluvy alebo (ii) predmet zmluvy podľa 

čl. 1 bodu 1.1 a prílohy č. 1 tejto zmluvy nemá požadované náležitosti podľa čl. 4 bod 4.1, čl. 6 

bodu 6.1, 6.6 a prílohy č. 1 tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy je platné dňom jej 

písomného doručenia druhej zmluvnej strane.  

9.3  Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, ak 

objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z bodu 6.9 tejto zmluvy a tým 

zhotoviteľovi znemožní vyhotovenie diela. Odstúpenie od tejto zmluvy je platné dňom jeho 

písomného doručenia druhej zmluvnej strane. 

9. 4  Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a uplatnenia si zmluvnej 

pokuty. 

 

Článok 10. 

Autorské práva a licenčné podmienky 

 

10.1   V tomto článku sa „zhotoviteľ“ označuje ako „nositeľ majetkových práv alebo licencor“ (ďalej len 

„nositeľ práv“ alebo „autor“) a „objednávateľ“ ako „nadobúdateľ alebo licencovaný“. Nositeľ 

práv sa zaväzuje  autorskoprávne vysporiadať podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

(ďalej len „autorský zákon“) v znení neskorších predpisov  predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto 

zmluvy (ďalej len „dielo“), a to tak, že bude disponovať majetkovými a autorskými právami 

k nemu; k dielu sa nebudú vzťahovať práva tretích osôb (finančné a iné nároky); nadobúdateľ je 

oprávnený dielo používať v rámci udelených licencií. Súčasťou tohto vysporiadania je najmä 

súhlas autorov s užívaním ich autorských diel a ich šírením (udelenie licencií a sublicencií), 

v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou.    

10.2  Nositeľ práv vyhlasuje, že podľa autorského zákona je oprávnený udeliť nadobúdateľovi licencie 

na dielo. Nepravdivosť tohto vyhlásenia zhotoviteľa zakladá povinnosť náhrady škody podľa           

§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

10.3  Zmluvné strany sa dohodli, že nositeľ práv udeľuje objednávateľovi výhradný a bezodplatný 

súhlas na použitie diela, a to na všetky známe spôsoby použitia diela podľa autorského zákona 

predovšetkým v zmysle § 19 ods.4 Autorského zákona, časovo a  teritoriálne neobmedzenom 

rozsahu podľa tohto článku (ďalej len „licencie“).  

 Použitím diela je podľa § 19 ods. 4 autorského zákona najmä: 
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a) spracovanie diela, 

b) spojenie diela s iným dielom, 

c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 

d) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo romnoženiny diela: 

      1. prevodom vlastníckeho práva, 

      2. vypožičaním 

      3. nájmom    

f) uvedenie diela na verejnosti 

       1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 

       2. verejným vykonaním diela, 

       3. verejným prenosom diela 

g) reklamné účely. 

10.4  Nositeľ práv ďalej vyhlasuje, že autorské práva k dielu podľa bodu 10.1 tohto článku nie 

sú/nebudú zaťažené inými právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu podľa 

bodu 10.3 tohto článku nadobúdateľom, ani inými právnymi vadami. V prípade, že si tretia osoba 

uplatní nárok proti nadobúdateľovi z titulu porušenia autorských práv, nositeľ práv sa zaväzuje 

nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia 

nároku treťou osobou, a to v plnej výške. 

10.5  Nositeľ práv touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi oprávnenie udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela v rozsahu udelenej licencie podľa tejto zmluvy, t.j. sublicenciu. 

10.6 Nositeľ práv berie na vedomie, že udelením výhradnej licencie k dielu v zmysle tejto zmluvy nie 

je oprávnený udeliť tretej osobe licenciu, resp. sublicenciu na použitie diela v rozsahu 

stanovenom touto zmluvou a je povinný sám sa zdržať použitia diela alebo jeho časti v tomto 

rozsahu ako poskytol výhradnú licenciu. 

10.7  Dňom schválenia a podpísania preberacieho protokolu podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy sa 

nadobúdateľ stáva vlastníkom diela. Objednávateľ je vlastníkom aj čiastkových výstupov diela 

podľa čl. 6. bod 6.8 tejto zmluvy. 

 

Článok 11. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorským zákonom a inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR ako i príslušnými nariadeniami EÚ. 

11.2  Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

11.3  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 –  Špecifikácia aktivity 

Príloha č. 2 – Celková kalkulácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 3 – vzor Preberací protokol 
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11.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. Platnosť dodatkov sa nadobúda podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

11.5  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 

a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

11.6  Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho štyri si ponechá objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. 

11.7  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním 

súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni 

a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

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

 

 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

                      

 

                                                                                                                      

…...................................................             ….......................................................... 

       JUDr. Samuel Vlčan                            Ing. Martin Polovka, PhD. 

    minister                                         generálny riaditeľ 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR                                                    
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.  177/2021/MPRV SR - 620 

Názov aktivity: 

Metodika „Líniové vegetačné prvky“  

 

Východiskový stav: 

Nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) pre roky 2023 -2027 realizovaná prostredníctvom 
Strategických plánov (SP) usmerňuje členské štáty zavádzať intervencie pre dosiahnutie špecifického 
cieľa „prispieť k zmierneniu zmeny klímy a k adaptácii na ňu“.  

Zámerom intervencie Líniové vegetačné prvky (ďalej len „LVP“) je výsadba drevín (napr. vetrolamov, 
stromoradí a živých plotov), ktoré chránia pôdu pred eróziou a zároveň prispievajú k zlepšovaniu 
mikroklimatických podmienok, teda možno ich zaradiť medzi intervencie, ktoré prispievajú k naplneniu 
špecifických cieľov SPP (d.) a f.) - klíma a biodiverzita). Z hľadiska ich významnosti všetky líniové 
vegetačné prvky budú zahrnuté pod krajinné prvky, ktoré budú podliehať požiadavkám kondicionalít. 
Intervencia bude  pokrývať prevažne plochy na potenciálne ohrozenej poľnohospodárskej pôdy 
eróziou. Intervencia bude realizovaná formou 5 ročného záväzku.  
 

Cieľom metodiky je definovať, klasifikovať a charakterizovať LVP z hľadiska ich zavádzania na  ornej 
pôde na Slovensku. Pri tvorbe metodiky je potrebné vychádzať z typológie poľnohospodárskej krajiny 
a z rôznorodých prírodných podmienok.  
Metodika bude obsahovať nasledovnú štruktúru: 

1. Úvod  
2. Cieľ metodiky 
3. Súčasná situácia vo vzťahu k erózii ornej pôdy na Slovensku 
4. Charakteristika LVP  - definícia LVP, klasifikácia podľa jednotlivých typov LVP 
5. Metodické usmernenie pre zakladanie LVP (vetrolamy, stromoradia a živé ploty):   

 

 Dizajn LVP  

 Vhodné dreviny (stromy a kroviny) pri zakladaní LVP (Vhodné dreviny je potrebné 
určiť na základe prírodných podmienok a samotnej funkcie LVP a zároveň vziať do 
úvahy - pôdne podmienky, reliéf, zmeny klímy (počasie) za posledné roky 
a očakávaný predpoklad pre nasledujúce roky ako i typ LVP) – výstup „zoznam 
drevín pre LVP.  

 Základné typy sadby drevín vhodné pre výsadbu LVP (podľa rôznych noriem 
a štandardov  a zároveň stanovenie minimálnej výšky sadenice),  

 Založenie LVP (určiť rozpätie (počet radov/výšky) vo výsadbe drevín aj vo vzťahu 
k jeho šírke a dĺžke).  

 Základné princípy/zásady pri založení jednotlivých typov LVP a následná 
starostlivosť/ošetrovanie (ochrana a údržba) vysadených drevín po dobu 5 rokov; 

 Legislatíva vo väzbe na LVP 

 Vzdelávanie 
 

V závere identifikovať prínosy a možné riziká pri zavádzaní LVP na Slovensku.  
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Relevantný právny rámec: 
Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ..., ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 

strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 

(strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 

(EPZF)a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje 

nariadenie EP a R (EÚ) č.1305/2013 a nariadenie EP a R č.1307/2013. 

 
Účel a prínos z realizovanej aktivity: 

Metodika bude slúžiť  ako základný podkladový materiál pre intervenciu LVP pre SP SPP SR 2023-2027. 

Bude určovať základný rámec pre zavedenie LVP na ornej pôde evidovanej v LPIS.  
Intervencia bude prispievať k ochrane pôdy (ochrana pred eróziou), sekvestrácii organického uhlíka v 
pôde a tiež bude mať pozitívny vplyv na biodiverzitu. Je teda vhodným adaptačným opatrením na 
zmierňovanie dopadov zmeny klímy a pozitívneho ovplyvňovania hydrologického režimu (zadržiavanie 
vody a regulácia vzniku povodní).  

 

Realizácia  aktivity 

3. mesiace  od účinnosti zmluvy (žiadateľ si vyhradzuje právo predĺženia termínu do schválenia 

Strategického plánu SPP SR 2023-2027). 

 
Požadované dodanie podkladov: vo forme správy (1 výstup). 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 177/2021/MPRV SR - 620 

 

Celková kalkulácia predmetu zmluvy  

REALIZÁCIA ZÁKAZKY 2021 

 

Činnosť/aktivita zamerania   
Cena v € 
bez 
DPH/aktivita
- 

DPH 
Cena v €  
s 
DPH/aktivita 

Intervencia ... 
Maximálny 
počet dní 

Náklady na 
človeko 
/deň  EUR 
bez DPH 

Získavanie a spracovanie 

podkladov pre vypracovanie 

Metodiky „Líniové vegetačné 

prvky“.   

10 109 1 090 218 1 308 

Vypracovanie metodiky 
v navrhovanej štruktúre 

46 109 5 014 1 002,8 6 016,8 

Zhodnotenie prínosov 
a možných rizík pri 
zavádzaní LVP na Slovensku 

35 109 3 815 763 4 578 

SPOLU: 91 109 9 919 1 983,8 11 902,8 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 177/2021/MPRV SR - 620 

  

 

P R E B E R A C Í  P R O T O K O L  

 

Podľa zmluvy o dielo  č. ...........  zo dňa ................... zhotoviteľ: Národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum IČO: 42 337 402 odovzdáva a objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva 

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

citovanej zmluvy v rozsahu: 

 

* Dielo pod názvom Metodika „Líniové vegetačné prvky“ – tlačená verzia  .......... ks 

* Dielo pod názvom Metodika „Líniové vegetačné prvky“ “ – CD ...........ks 

 

Objednávateľ preberá predmet zmluvy bez vád* s vadami * 

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

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

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

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

 

a termín na  odstránenie vád 

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 

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

       

Zhotoviteľ       Objednávateľ 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite 

 


