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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: 160/2019/MPRVSR-610 

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 

 

  

Zmluvné strany  

Objednávateľ Slovenská republika v zastúpení  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej  republiky 

Sídlo       Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  

Zastúpené     Ing. Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka 

Bankové spojenie   Štátna pokladnica  

IBAN       SK6681800000007000081105  

IČO       00156621  

DIČ       2021291382  

Osoba zodpovedná za  
plnenie zmluvy:              Ing. Jaroslav Gudába, jaroslav.gudaba@land.gov.sk,  

tel. 02 59 266 540 
 

ďalej ako „objednávateľ“  

  

Zhotoviteľ           Bioeconomy Cluster  

Sídlo      Piaristická 2, 949 01 Nitra 

Zastúpený      Ing. Katarína Blicklingová, PhD., riaditeľka 

Bankové spojenie    Tatra banka, a.s. 

IBAN                            SK54 1100 0000 0029 4801 7324 

IČO       50102265  

IČ DPH     neplatiteľ DPH 

Zapísaná:  Živnostenský register vedený Okresným úradom Nitra pod č. 430-54873  

Kontaktná osoba Ing. Katarína Blicklingová, PhD. 

Kontaktné údaje info@bioeconomy.sk 

   tel. 0904 997 577 

ďalej len ako „zhotoviteľ“ 

 

 

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku procesu verejného obstarávania podľa § 117 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 2. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a dodať objednávateľovi správu pod 

názvom „Stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku“, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 

tejto zmluvy. Správa sa skladá z troch častí, a to: 1. Úvodnej správy, 2. Analýzy biohospodárstva 

na Slovensku, 3. Stratégia a akčný plán vrátane verejných konzultácií (ďalej len „dielo“).  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a zabezpečiť predmet zmluvy podľa tohto článku bod 2.1. a prílohy 

č. 1 tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za predmet tejto zmluvy podľa tohto 

článku bod 2.1. a prílohy č. 1 dohodnutú zmluvnú cenu podľa čl. 3. bod 3.1. tejto zmluvy v zmysle 

podmienok tejto zmluvy. 

2.4 Všetka dokumentácia súvisiaca s predmetom tejto zmluvy bude vypracovaná v slovenskom 

jazyku. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Predmet zmluvy v súlade s článkami čl. 4., čl. 5 a čl. 7. tejto 

zmluvy. 

 

Článok 3. 

Zmluvná cena 

3.1 Zmluvná cena za predmet zmluvy uvedený v čl. 2 a v prílohe č. 1 tejto zmluvy je stanovená 

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom sa považuje 

za cenu maximálne platnú počas doby trvania zmluvy, s výnimkou skutočností predpokladaných v 

bodoch 3.3 tejto Zmluvy. Cena je: 

cena celkom 46 000,- €. 

3.2 V závislosti na zdroji financovania predmetu zmluvy bude cena za predmet zmluvy bodu 2.1 tohto 

článku uhradená zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo 

štátneho rozpočtu. 

3.3 Cena uvedená v bode 3.1. tejto zmluvy je konečná a zahŕňa všetky výdavky zhotoviteľa spojené s 

predmetom zmluvy podľa čl. 2. tejto zmluvy, vrátane udelenia licencie podľa čl. 11. tejto zmluvy 

a môže byť upravovaná v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

ovplyvňujúcich cenu diela (daňové predpisy, DPH a pod.) 

 

 

Článok 4. 

Čas a miesto plnenia 

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny plnenia: 

4.1.1 začatie realizácie  dňom účinnosti zmluvy 

4.1.2 termín odovzdania Úvodnej správy – do konca 1.mesiaca od účinnosti zmluvy 

4.1.3 termín odovzdania  Analýzy biohospodárstva na Slovensku – do konca 3. mesiaca od 

účinnosti zmluvy 

4.1.4     termín odovzdania Stratégie a akčného plánu vrátane verejných konzultácií – do konca 6.   

mesiaca od účinnosti zmluvy 
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4.1.5 termín ukončenia tejto zmluvy nastáva po doručení 2.faktúry podľa čl. 6 bod 6.2 tejto zmluvy.  
 

4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1. sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s 

výnimkou: 

4.2.1 vyššej moci ako napr. neočakávané prírodné a iné javy, 

4.2.2 v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 

4.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov alebo zmenou 

vyvolanou Európsku komisiou, ak neboli vyvolané situáciou u objednávateľa. 

4.3 Predĺžené lehoty plnenia, ktoré vzniknú z dôvodov uvedených v bode 4.2.1. a 4.2.3. sa predĺžia iba 

o lehotu, počas ktorej zhotoviteľ preukázateľne nemohol pokračovať v prácach a podľa bodu 

4.2.2. o lehotu, ktorá bola dohodnutá v dodatku k tejto zmluve. 

4.4 Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa. Dielo pozostáva z troch častí, a to: Úvodnej 

správy, Analýzy biohospodárstva na Slovensku a Stratégie a akčného plánu vrátane verejných 

konzultácií, ktoré bude prevzaté podľa príslušných troch preberacích protokolov podľa prílohy           

č. 2 tejto zmluvy, ktoré podpíše zhotoviteľ a zodpovedný zamestnanec objednávateľa. Dňom 

podpísania príslušného preberacieho protokolu podľa čl. 4, bod 4.2 tejto zmluvy prechádza 

vlastníctvo predmetu zmluvy na objednávateľa. 

 

Článok 5. 

Výstupy 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi každú časť diela - Úvodnú správu, Analýzu 

biohospodárstva na Slovensku a Stratégiu a akčného plánu vrátane verejných konzultácií uvedené 

v čl. 2. v bode 2.1 tejto zmluvy podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – príslušný Preberací protokol v 4 

exemplároch na CD nosiči v neuzamknutej elektronickej forme a v papierovej forme viazané v 

hrebeňovej väzbe v 4 exemplároch. 

 

Článok 6. 

Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. 

6.2 Cenu za predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 

dvoch čiastkových faktúr doručených zhotoviteľom objednávateľovi, podľa skutočne 

realizovaného diela podľa čl. 4, bod 4.1.2, 4.1.3 a 4.1.4 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou 

príslušnej faktúry je príslušný „Preberací protokol“ podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Dve faktúry za 

realizáciu predmetu tejto zmluvy budú doručené objednávateľovi po odsúhlasení a podpísaní 

príslušného preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa čl. 4 bodu 4.4 nasledovne: 

a.) prvá faktúra vo výške 50% zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vo výške 23 000,- EUR 

po odovzdaní a prevzatí Analýzy biohospodárstva na Slovensku v termíne podľa čl. 4 bodu 4.1.2 

tejto zmluvy, neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú príslušné preberacie protokoly za 1. a 2. časť 

diela. 

b.) druhá faktúra vo výške 50% zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vo výške 23 000,- EUR 

po odovzdaní a prevzatí Stratégie a akčného plánu podľa čl. 4 bodu 4.1.3 tejto zmluvy, 

neoddeliteľnou súčasťou faktúry je príslušný preberací protokol za 3. časť diela. 



4 

 

 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi príslušnú faktúru len v tom prípade, ak v príslušnom 

preberacom protokole nebudú uvedené žiadne vady. 

 

6.3 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. 

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

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a bude predložená v štyroch vyhotoveniach. 

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

takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom 

prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

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

opravená faktúra. 

6.5 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 v tvare IBAN 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry (30 dní). 

Predložená faktúra musí byť označená textom „financované z prostriedkov EPFRV“. 

6.6. Podpísané preberacie protokoly podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou 

príslušných faktúr a musia byť potvrdené oboma zmluvnými stranami (objednávateľ/zhotoviteľ), 

ktoré sú  vyhotovené v štyroch origináloch. 

 

Článok 7. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy podľa čl. 2 a prílohy č. 1 tejto zmluvy má v dobe prevzatia 

zmluvne dohodnuté podmienky a zodpovedá požiadavkám objednávateľa. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zasielať priebežne na e-mailovú adresu karin.radecka@land.gov.sk na 

priebežné schvaľovanie spracovaný návrh predmetu zmluvy v zmysle čl. 2 a prílohy č. 1 tejto 

zmluvy na ich korektúru a schválenie. Až po písomnom schválení zaslaných návrhov predmetu 

zmluvy (formou mailu) zo strany objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený realizovať predmet 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa bez zbytočného odkladu odstrániť chybné 

zistenia v zaslaných návrhoch predmetu zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi a oprávneným kontrolným osobám vykonávať u 

seba kontrolu obchodných dokumentov, vecnú a finančnú kontrolu v súvislosti s realizáciou 

aktivity financovanej z technickej pomoci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, ako aj po 

ukončení zmluvného vzťahu po dobu 5 rokov. 



5 

 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať požadovanú Úvodnú správu, Analýzu biohospodárstva na Slovensku 

a Stratégiu a akčného plánu v zmysle čl. 2. tejto zmluvy v elektronickej forme – CD a v tlačenej 

forme – hrebeňová väzba podľa požiadaviek objednávateľa. Výstupy podľa čl. 5 tejto zmluvy budú 

v slovenskom jazyku riadne a načas v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

7.5 Ak objednávateľ prevezme predmet zmluvy podľa čl. 2. tejto zmluvy, má právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vadných zistení, ktoré sú uvedené  v príslušnom preberacom protokole 

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu. 

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady k zabezpečeniu 

vykonania diela napr.: logá podľa bodu 7.7. tohto článku. 

7.7  V zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020 je zhotoviteľ 

povinný výstupy vyplývajúce z predmetu zmluvy viditeľne označiť symbolom Únie spolu 

s vysvetlením úlohy Únie prostredníctvom tohto znenia: „Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“, logom daného programu PRV SR 2014-

2020 a logom MPRV SR.  

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za realizáciu diela podľa čl. 2, body 2.1 až 2.4 tejto zmluvy 

bez ohľadu na to, či dielo realizoval sám, alebo prostredníctvom tretích osôb. 

7.9 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemá právo previesť práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený ani postúpiť 

akékoľvek pohľadávky tretej osobe, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi podľa alebo na základe 

tejto zmluvy. 

7.10 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy plní prostredníctvom tretej osoby (tzv. 

subdodávateľ), je zodpovedný objednávateľovi, ako keby plnil sám predmet zmluvy. 

7.11 V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ majú povinnosť byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, táto 

povinnosť musí byť splnená pred podpisom tejto zmluvy. Poskytovateľ a jeho subdodávateľ musia 

spĺňať podmienku zápisu počas celého trvania tejto zmluvy. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú zmenu v registri, týkajúcu sa tak zhotoviteľa 

ako aj jeho subdodávateľa. 

7.13 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nebol v čase 

uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade ak zákon 

o registri partnerov takýto zápis predpokladá. 

 

Článok 8. 

Zmluvné pokuty 

8.1 Pri nedodržaní termínov doručenia príslušných častí diela uvedených v článku 4. bod 4.1.2;  4.1.3  

a 4.1.4 tejto zmluvy má objednávateľ právo uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

príslušnej faktúry uvedenej v článku 6. bod 6.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 
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8.2 V prípade porušenia čl. 7 bod 7.7 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny uvedenej v článku 3. tejto zmluvy. 

8.3 V prípade porušenia čl. 11 sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 20 % z celkovej ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. 3 tejto zmluvy. 

8.4 Splnením záväzku zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti 

zhotoviteľa, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

8.5 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. 

8.6 Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa ustanovení tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť 

formou krátenia príslušnej faktúry za omeškané plnenie alebo výzvou na uhradenie zmluvnej 

pokuty, resp. akýmkoľvek právne uplatniteľným spôsobom. 

 

Článok 9. 

Riešenie sporov 

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

zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd SR. 

9.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa pozastaviť plnenie predmetu zmluvy podľa čl. 2. 

zmluvy. 

9.3 Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom platným na území SR. 

Prípadné spory zmluvných strán vyplývajúce alebo súvisiace s touto zmluvou je príslušný 

rozhodovať všeobecný súd SR. 

Článok 10. 

Ukončenie zmluvy 

10.1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zo strany 

objednávateľa. Jednomesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Od zmluvy 

možno odstúpiť podľa bodu 10.2. a 10.3. tohto článku. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za 

skutočne vykonané dielo. 

10.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ porušil ustanovenia čl. 2 s 

výnimkou bodu 2.5, čl. 4 bod 4.1.2  4.1.3 a 4.1.4, čl. 5., čl. 7 s výnimkou bodu 7.6 tejto zmluvy. 

Objednávateľ musí vyzvať zhotoviteľa a určiť zhotoviteľovi dodatočne primeranú lehotu na 

splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne zhotoviteľa upozorniť, že v prípade 

neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

10.3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti 

vyplývajúce z čl. 2 bod 2.5 a z čl. 7. bod 7.6 tejto zmluvy, a tým zhotoviteľovi znemožní 

vykonávanie diela. Zhotoviteľ musí vyzvať objednávateľa a určiť objednávateľovi dodatočne 

primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne objednávateľa 

upozorniť, že v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy po stanovenom termíne 

od zmluvy odstúpi. 

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

pokuty. 
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10.5 V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu má zhotoviteľ nárok na úhradu 

preukázateľne vynaložených nákladov spojených s realizáciou diela. 

 

Článok 11. 

Autorské práva a licenčné podmienky 

11.1 Zhotoviteľ, ako nositeľ majetkových práv sa zaväzuje autorskoprávne vysporiadať podľa zákona 

č. 185/2015 Z. z.  autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) dielo 

uvedené v čl. 2 bod 2.1 a v prílohe č. 1  tejto zmluvy, a že bude disponovať majetkovými a 

autorskými právami k nemu;  k dielu sa nebudú vzťahovať práva tretích osôb (finančné a iné 

nároky); objednávateľ ako 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.  

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa autorského zákona je oprávnený udeliť objednávateľovi výhradnú 

licenciu. Nepravdivosť tohto vyhlásenia zhotoviteľa zakladá povinnosť náhrady škody podľa § 

373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela podľa 

tohto článku, a to na všetky známe spôsoby použitia diela podľa autorského zákona, časovo a 

teritoriálne v neobmedzenom rozsahu; výhradný a bezodplatný súhlas (ďalej len „licencia“). 

Medzi známe spôsoby použitia diela patrí najmä:  

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,  

b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny  

c) predajom alebo inou formou prevodu  

d) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny  

e) nájmom alebo vypožičaním,  

f) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,  

g) zaradenie diela do súborného diela,  

h) verejné vystavenie diela,  

i) verejné vykonanie diela,  

j) verejný prenos diela,  

k) použitie diela na výrobu propagačného  a reklamného materiálu akéhokoľvek druhu za účelom 

jeho šírenia.  

11.4 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že autorské práva k dielu podľa bodu 11.1. tohto článku nie 

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

objednávateľom, ani inými právnymi vadami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti 

objednávateľovi z titulu porušenia autorských práv, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 

objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku  

treťou osobou, a to v plnej výške.  

11.5 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi oprávnenie udeliť tretej osobe súhlas na 

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

11.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že udelením výhradnej licencie 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.  



8 

 

11.7 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania príslušného 

preberacieho protokolu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy ako aj k jeho jednotlivým častiam podľa 

čl. 5 a čl. 7 bod 7.2 tejto zmluvy.   

 

Článok 12.  

Záverečné ustanovenia 

12.1 Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorským zákonom a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR ako i príslušnými nariadeniami Európskej únie. 

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

očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

12.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

  Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 Príloha č. 2 – vzor Preberací protokol 

12.4 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.   

12.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátene príloh 

a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

12.6. Táto zmluva je vyhotovená v siedmych exemplároch, z toho päť si ponechá objednávateľ a dva 

zhotoviteľ.  

12.7 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. 

 

V Bratislave, dňa               

   

Za objednávateľa       Za zhotoviteľa  

 

 

 

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

Ing. Gabriela Matečná,                                                                             Ing. Katarína Blicklingová, PhD. 

podpredsedníčka vlády a                                                                                         riaditeľka  

          ministerka 
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Príloha č.1:  Opis predmetu zákazky 

Správa pod názvom: 
„Spracovanie Stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku“ vrátene akčného plánu 
  

Predmetom zmluvy je spracovanie „Stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku“ vrátane akčného 
plánu. Uvedený dokument bude slúžiť ako podklad pre spracovanie relevantných častí Strategického 
plánu SPP pre roky 2021-2027 pre Slovenskú republiku, v zmysle návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú pripraviť 
členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.  
Účelom spracovania „Stratégie pre biohospodárstvo na Slovensku“ vrátane akčného plánu je prispieť 
k zlepšeniu kvality prípravy Strategického plánu pre obdobie 2021-2027 pre Slovenskú republiku.  
 
Obsah dokumentu:  
 

1. Analýza: 
- základné informácie o biohospodárstve na Slovensku,  

- zanalyzovať súčasný stav biohospodárstva a jeho potenciál,  

- zmapovať relevantných aktérov a ich zapojenie do tvorby a implementácie stratégie  

 
2. Vytvorenie Stratégie: 
- zadefinovať ciele biohospodárstva na Slovensku 

- navrhnúť relevantné opatrenia pre biohospodárstvo v rámci Strategického plánu  

- identifikovať potenciálne ukazovatele 

- spracovať odporúčania pre Riadiaci orgán na posilnenie Strategického plánu v oblasti 

biohospodárstvo  

 

Rozsah dokumentu: 
 

1. Analýza a stratégia: musí obsahovať nasledovné hlavné oblasti:  
- bezpečnosť potravín,  

- udržateľné riadenie prírodných zdrojov,  

- znižovanie závislosti od neobnoviteľných zdrojov,  

- znižovanie dopadov klimatických zmien,  

- tvorba pracovných miezd a  

- zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov 

 

2. Biohospodárstvo zahŕňa nasledovné sektory:  
- Poľnohospodárstvo 

- Potravinárstvo 

- lesné hospodárstvo 

- rybolov a akvakultúra 

- drevársky a nábytkársky priemysel 

- celulózovo-papierenský priemysel 

- fyto-farmaceutický priemysel 

- biopalivá (tekuté) 

- hnojivá (ekologické) 

- biopolyméry 

- obnoviteľné zdroje energie 

- biodiverzita, ekosystémové služby a životné prostredie 

- rôzne 
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3.    Akčný plán, ktorý bude súčasťou diela, musí reagovať na oblasti definované v Európskej 
stratégie pre biohospodárstvo, a to:  
a) investície do výskumu, inovácií a znalostí,  
b) posilnenie vzájomných interakcií jednotlivých politík a zapojenie spoločnosti do strategickým 
procesov,  
c) posilnenie trhov a konkurencieschopnosti v oblasti biohospodárstva. 

 
Dôležitou súčasťou je spracovanie príspevku slovenského biohospodárstva k EÚ stratégiám 
a európskym programom (najmä H2020 resp. HORIZONT EUROPE) a synergické efekty 
biohospodárstva s obehovým hospodárstvom.  

 

Vyhotovenie: 
Verejný obstarávateľ požaduje odovzdať predmet zákazky nasledovne: 
-  Úvodná správa - 4x tlačená  a 4x elektronická verzia (CD nosič) 

-  Analýza biohospodárstva na Slovensku - 4x tlačená  a 4x elektronická verzia (CD nosič) , 

-  Stratégia a akčný plán vrátane verejných konzultácií - 4x tlačená  a 4x elektronická verzia (CD nosič) 

 
V zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020 je zhotoviteľ povinný 
výstupy vyplývajúce z predmetu zmluvy viditeľne označiť symbolom Únie spolu s vysvetlením úlohy 
Únie prostredníctvom tohto znenia: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa 
investuje do vidieckych oblastí“, logom daného programu PRV SR 2014-2020 a logom MPRV SR.  
 
Kontext: 
Globálne výzvy ako klimatické zmeny, degradácia pôd a ekosystémov znásobené rastúcou populáciou 
nás núti hľadať nové možnosti výroby a spotreby, ktoré budú rešpektovať ekologické hranice našej 
planéty. Udržateľné biohospodárstvo je odpoveďou na dané výzvy ako zlepšiť a vytvárať nové spôsoby 
v oblastiach ako bezpečnosť potravín, udržateľné riadenie prírodných zdrojov, znižovanie závislosti od 
neobnoviteľných zdrojov, znižovanie dopadov klimatických zmien, ale aj tvorba pracovných miezd 
a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a celej Európy.  
V roku 2018 EÚ predstavila dokument „Udržateľné biohospodárstvo pre Európu: posilnenie spojenia 
medzi hospodárstvom, spoločnosťou a životným prostredia“, aby motivovala jednotlivé krajiny 
s cieľom pripraviť národné a regionálne stratégie pre biohospodárstvo. Slovensko patrí medzi krajiny, 
ktoré nemajú vlastnú stratégiu pre biohospodárstvo, ktoré má byť dôležitou súčasťou každého 
Strategického plánu SPP pre roky 2021-2027.  
 
Právny rámec: 

Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
strategických plánov, ktoré majú pripraviť 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 Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady EÚ č. 1307/2013. 
 
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 
6 mesiacov od účinnosti zmluvy.  
 
 
 
 
Časový harmonogram jednotlivých výstupov a ich dodanie sú plánované nasledovne: 
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1.mesiac Spracovanie a odovzdanie Úvodnej správy do konca 1.mesiaca od účinnosti 
zmluvy 

2.-3. mesiac Spracovanie a odovzdanie Analýzy biohospodárstva na Slovensku 

4.-6. mesiac Spracovanie a odovzdanie Stratégia a akčný plán vrátane verejných 
konzultácií na základe pripomienok členov monitorovacieho výboru 

 
Požadovaný termín prvého plnenia: odovzdanie Úvodnej časti do konca 1. mesiaca od účinnosti 
zmluvy. 
Spracovanie a odovzdanie Analýzy biohospodárstva vrátane návrhovej časti do konca 3. mesiaca od 
účinnosti zmluvy. 
Spracovanie a odovzdanie Stratégie a akčného plánu vrátane verejných konzultácií do konca  
6. mesiaca od účinnosti zmluvy. 
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Príloha č. 2 – vzor Preberací protokol 
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: ...........................odovzdáva 

a objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom Dobrovičova 12, 

Bratislava, IČO: 00 156 621 preberá plnenie predmetu citovanej dohody v rozsahu: 

 

Správa pozostáva z troch častí: 

 

 1.*    Úvodná správa - 4x tlačená  a 4x elektronická verzia (CD nosič) 

 2.*    Analýza biohospodárstva na Slovensku - 4x tlačená  a 4x elektronická verzia (CD nosič) , 

 3.*    Stratégia a akčný plán vrátane verejných konzultácií - 4x tlačená  a 4x elektronická verzia 

(CDnosič) 

 

Objednávateľ preberá predmet zmluvy bez vád* s vadami * 

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

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

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

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

 

 

a termín na odstránenie vád 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

V ..............., dňa 

 

 

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

       

Zhotoviteľ       Objednávateľ 

 

*nehodiace sa prečiarknite 


