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Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I.

Zmluvné strany

Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
Sídlo: Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava -  mestská časť Staré Mesto
IČO: 31 417 884
IČDPH: SK 2020362124
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: Ing. Karel Sikora, PhD., konateľ

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I 
oddiel s.r.o., vložka číslo 149675/B

(ďalej len o b j e d n á v a t e ľ )

a

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
IČO: 42337402
DIČ: 2023975107
IČ DPH: SK2023975107
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu SK 81 8180 0000 0070 0049 8226
Zastúpené: Ing. Zuzana Nouzovská -  generálna riaditeľka
V odborných otázkach poverená: Zuzana Dubovská -  Experimentálne pracovisko Borovce

(ďalej l e n z h o t o v i t e ľ )

I I .

Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na založení odrodových pokusov s repkou ozimnou, ktoré budú slúžiť za 

účelom zberu dát hospodárskej hodnoty hybridov repky a zároveň ako overenie produkčných schopností 
jednotlivých hybridov na lokalite Borovce v roku 2020/2021.

III.
Povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti objednávateľa:
a) Dodať na vlastné náklady v dohodnutom množstve a v predstihu pred agrotechnickým termínom sejby 

repky ozimnej osivo z každej odrody.
b) Poskytnúť zhotoviteľovi plán pokusu vrátane randomizácie a poradenstvo týkajúce sa založenia a 

ošetrovania pokusu. Informovať zhotoviteľa o základných parametroch dodaného osiva (čistota, 
klíčivosť, HTZ príp. HMKS).

Plán pokusov a zoznam pokusných členov tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

1

—Internal Use—



2. Povinnosti zhotoviteľa:
a) Na tento účel na vhodnej parcele založiť maloparcelkový pokus, oznámiť objednávateľovi alebo jeho 

obchodnému zástupcovi lokalitu resp. parcelu (hon), kde bol založený pokus.
b) Zabezpečiť počas celej vegetácie primeranú agrotechniku, výživu a ochranu porastov proti zaburineniu 

a hmyzím škodcom.
c) Zabezpečiť počas vegetácie hodnotenie jednotlivých pokusných odrôd. Zoznam požadovaných 

pozorovaní a hodnotení tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
d) Zabezpečiť osobitný zber jednotlivých hybridov, vyhodnotiť úrodu a o výsledku pokusu do 14 dní po 

zbere zaslať objednávateľovi písomnú správu.

IV.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle cenníka zhotoviteľa a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom 
znení na zmluvnej cene vo výške 82,50 EUR + DPH (slovom: osemdesiatdva eur a päťdesiat eurocentov) 
+ DPH za 1 pokusný člen o výmere 30 m2, spolu za pokus 4 537,50 EUR + DPH (slovom 
štyritisícpäťstotridsaťsedem eur päťdesiat eurocentov) + DPH. Jeden pokusný člen znamená, že hybrid 
bude zasiaty v 3 opakovaniach na ploche po 10 m2.

2. DPH bude účtovaná k cene v zmysle platných predpisov v čase trvania zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry za 

zaslanie výsledkov z vyhodnotenia úrod všetkých členov v pokusoch v lehote splatnosti 14 dní.

V.
Osobitné dojednania

1. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodol, že veľkosť jedného pokusného člena pre hodnotenie úrody 
jednej odrody bude 30 m2 (3 parcelky po 10 m2).

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať v priebehu vegetácie stav porastov, požadovať odstránenie 
prípadných nedostatkov.

3. V prípade nemožnosti plnenia predmetu zmluvy dôsledkom vplyvu vis maior sa objednávateľ zaväzuje 
zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady, ktoré boli použité do doby, kedy prišlo k udalosti, 
ktorá ďalej znemožnila zhotoviteľovi riadne plnenie zmluvy.

4. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi vzorky semien výhradne len pre potreby výskumu. Zhotoviteľ 
nepoužije žiadne semená pre akékoľvek iné účely.

5. Vypestované rastliny z týchto semien nebudú použité zhotoviteľom alebo akoukoľvek treťou stranou 
so súhlasom alebo vedomím zhotoviteľa za účelom samoopelenia, alebo cieleného opelenia s inými 
rastlinami na získanie potomstva. Na semenách ani na rastlinách vzišlích zo semien nebude 
zhotoviteľ aplikovať akýkoľvek biotechnologický proces. Biotechnologickými procesmi sa rozumie 
okrem iného oddelenie alebo identifikácia DNA a bielkovín a manipulácia ako napríklad kultivácia 
tkaniva, mutagenéza, transformácia i iné.

6. Všetky údaje získané skúškami pokusných produktov, vrátane identity a výsledkov testov sú tajné 
a výhradné vlastnícke právo k nim má objednávateľ. Žiadna informácia vyplývajúca z týchto skúšok a 
výsledky produktov nesmú byť zhotoviteľom poskytnuté tretej strane.
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7. Žiadne vzorky, či úroda vyprodukovaná zo vzorkov nesmú byť zadržiavané za účelom ich opätovného 
zasiatia, alebo na iné účely, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve.

8. Žiadna informácia vyplývajúca z tejto skúšky, nebude použitá k reklamným alebo propagačným 
účelom akoukoľvek osobou, či spoločnosťou s výnimkou objednávateľa.

9. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú stranu.
10. Zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnkov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvné strany súhlasia so 
zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR s výnimkou Prílohy č. 1 
a 2 zmluvy, ktoré sa nezverejňujú (obchodné tajomstvo objednávateľa).

V Bratislave 
dňa ..

V Lužiankarh 

dňa..

Za objednávateľa:
Iňg. Karel Sikora, PhD. 
Konateľ

Za zhotoviteľa:
Ing.Zuzana Nouzovská 
generálna riaditeľka
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Priloha c. I k  Zmluve o dielo

4

—Internal Use—



Priloha c. 2 k Zmluve o dielo
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