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

predpisov

Objednávateľ:

Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpené: 
Bankové spojenie: 
IBAN :
IČO:

Klub poľnohospodárskych novinárov
Župné námestie 7, Bratislava 
Jozef Sedlák
UniCreditBank CZ and SK
SK70 1111 0000 0066 0223 1006
00679437

(ďalej len „objednávateľ')

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpené: 
Kontaktná osoba: 
Bankové spojenie: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka

Ing. Štefan Adam
Štátna pokladnica Bratislava
42 337 402
2023975107
SK2023975107
štátna príspevková organizácia

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok I
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa „Vyhodnotenie 
ekonomickej bonity poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov prihlásených do súťaže 
TOPAGRO 2018/2019" (ďalej len „dielo"), v rozsahu uvedenom v bode 1.2.

1.2 Zhotoviteľ spracuje dielo uvedené v bode 1.1 v tomto v rozsahu:

a) vypracovanie aktualizácie metodiky hodnotenia bonity subjektov podľa ekonomických 
ukazovateľov,

b) vykonanie výpočtov na základe vypracovaných algoritmov a výpočtových údajov za rok 
2018, obsiahnutých v centrálnej databáze zhotoviteľa,

1.3. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí súhlas hodnotených subjektov k odanonymizovaniu údajov 
databázy Zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy.

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú
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zmluvnú cenu podľa čl. 2. bod 2.1. tejto zmluvy.

Článok II 
Zmluvná cena

2.1 Cena za spracovanie Diela v zmysle dojednaní tejto zmluvy je stanovená v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 
2.500,-EUR bez DPH, t. j. suma vo výške 3.000,-EUR s DPH.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľje oprávnený na základe skutočného rozsahu prác na 
predmete zmluvy zvýšiť dohodnutú cenu uvedenú v bode 2.1. až o 10 %, pričom Objednávateľ 
sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny akceptovať. Zvýšená cena bude závislá od množstva prác 
súvisiacich so zaregistrovaním údajovej základne nachádzajúcej sa v Informačných listoch CD 
MPRV SR. V prípade naplnenia tohto skutkového stavu bude špecifikácia prác navyše a zvýšená 
cena uvedená v dodatku k zmluve.

Článok III 
Čas plnenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi dielo v lehote do dvoch 
týždňov od dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 18.7.2019.

Článok IV 
Výstup

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi výstup -  dielo v slovenskom jazyku v 2 
tlačených vyhotoveniach a v elektronickej verzii na 2 CD nosičoch v neuzamknutej elektronickej 
v tabuľkovom formáte excei a tieto zaslať mailom na email: redaktorpravdv@vahoo.com 
a juraj.huba@polnoinfo.sk.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa dielo v rozsahu dojednaní tejto zmluvy a 
na základe požiadaviek objednávateľa, osobne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje za vypracovanie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu 
podľa čl. II tejto zmluvy.

Článok V
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 prevzatí diela vo forme preberacieho protokolu.

5.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
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5.4 Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia §3a ods. 1 zákona č. 513/1991 2b. 
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.

Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela a za to, že predmet zmluvy zodpovedá v čase prevzatia 
podmienkam dohodnutým v tejto zmluve ako aj požiadavkám objednávateľa.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v tlačenej forme, na CD nosičoch a rovnako zasiať výsledky 
na mailom. 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.

Článok Vil
Záverečné ustanovenia

7,1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

7.3 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.

7.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátene 
príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

7.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.
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7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu sním 
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 Lužiankach, dňa

Za objednávateľa: 7a 7hntn\/itpľa*

j JozdiJozef Sedlák Ing. Zuzana Nouzovská 
generálna riaditeľka

4


