
LMLUVA 

o spolupráci pri množeni a dodávke rastlín rodu PAULOWNIA množených IN VITRO 
technológiou dopestovania rastlin z meristémov 

uzatvorená podľa§ 269 ods 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,.ObZ") 

medzi zmluvnými stranami: 

Odberateľ: 

Obchodné meno: 
Sidlo: 
IČO: 
DIČ: 

Paulownia Slovakia, s.r.o. 
Zalužice 445 072 34, Slovenská republika 
48 036 340 
20241 85999 

Konajúca: Ing. Milan Baláž, konateľ 
Bankové spojenie: 
Cislo účtu : 
SWIFT: 
Kontaktná osoba: 
E-mail: 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sro. vložka číslo: 36803N 
(ďalej len "Paulownia Slovakia"") 

Dodávateľ : 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
OIC: 
IČ DPH: 
štatutárny orgán: 
Bankové spojen 
Číslo účtu : 
l BAN: 

Slovenská pornohospodárska univerzita v Nitre 
Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 01 Nitra 
000 397 482 
2021252827 
SK2021252827 

Ing. Peter Bielik, PhD., rektor 

Právna forma: verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z.z. v zneni neskoršlch 
predpisov 

Kontaktná osoba: l . Erika Mr'lahončáková , PhD , vedúca pracoviska Botanická záhrada SPU 

(ďalej len "SPU", pre spoločné označenie Odberateľa a Dodávatera ďalej len "Zmluvné strany") 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 
a) spolupráca Zmluvných strán pri množení a dodávaní rastlin rodu Paulownia množených In vitro 

technológiou dopestovania rastlin z meristémov, 
b) záväzok Paulownia Slovakia dodať SPU vstupy, tj. matečné rastliny Paulownia Hybrid 9501 , 

Paulownia Hybrid 9502, Paulownia Pao Tong Z07 a Paulownia Shan Tong 3 (na označenie 
matečných rastlin taxatlvne špecifikovaných v tomto bode ďalej len ,.Matečné rastliny"), 

c) záväzok SPU dodať Paulownia Slovakia rastl iny rodu Paulownia množené In vitro technológiou 
dopestovania rastlin z meristémov (ďalej len "Rastliny") v množstve a v odrodách uvedených v 
objednávke, 

d) záväzok Paulownia Slovakia uhradiť SPU náklady vynaložené na dopestovanie Rastlín ako aj 
náklady za úkony uvedené v článku 6. bod 1 tejto zmluvy. 
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Článok 2. 
Povinnosti Zmluvných strán 

1. Paulownia Slovakia sa zaväzuje dodať SPU Matečné rastliny podľa článku 1. písm. b) v dostatočneJ 
kvalite a množstve potrebných na dopestovanie Rastlfn. 

2. SPU sa zaväzuje, že použije Matečné rastliny výhradne pre účely rozmnožovania In vitro pre Paulownia 
Slovakia ako výlučného vlastníka Rastlin . 

3. SPU sa zaväzuje Matečné rastliny a Rastliny sk ladovať, prepravovať a inak s nimi nakladať tak, aby 
nedošlo k ich znehodnoteniu alebo zničeniu . 

4. SPU je povinná kedykoľvek umožnil' Paulownia Slovakia resp. nfm poverenej osobe prístup k Rastlinám 
alebo k miestu, kde sú Rastliny uskladnené alebo kde sa rozmnožujú, a to za účelom preskúmania 
dodržiavania zmluvných povinností SPU, ako aj stavu rastlín . 

S. SPU sa zaväzuje písomne informovať Paulownia Slovakia o všetkých skutočnostiach , ktoré sa vyskytnú 
a môžu mať vplyv na riadne plnenie povinnosti SPU voči Paulownia Slovakia. Na splnenie tejto 
povinnosti postačuje poskytnutie informácie podľa tohto bodu zaslané emailom na adresu kontaktnej 
osoby Paulownia Slovakia. 

6. Za prevzatie Matečných rastlín, nakladanie s nimi a dodanie Rastlín je za SPU zodpovedné pracovisko 
Botanická záhrada pri SPU. Na zmenu kontaktnej osoby je potrebné písomné oznámenie zmeny na 
adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V oznámení bude uvedené meno 
a priezvisko novej kontaktnej osoby, jej emailová adresa a telefonický kontakt. 

Článok 3. 
Prevzatie Matečných rastlín 

1. Paulownia Slovakia dodá SPU Matečné rastl iny a SPU písomne potvrdi ich prevzatie na dodacom liste. 
ktorého vzor je pr ll oho u tejto zmluvy (príloha č . 1 ). Miestom dodania je sklad SPU nachádzajúci sa 
v priestoroch Botanickej záhrady pri SPU (ďalej len ,.Sklad"). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Matečných rastlinách prechádza na SPU 
okamihom prevzatia Matečných rastlín. 

Článok 4. 
Objednávanie a dodanie a prevzatie Rastlín 

1. Objednávanie Rastlfn a následné dodanie Rastlin Paulowníi Slovakia uvedených v objednávke sa 
uskutočňuje za podmienok uvedených v tomto článku tejto zmluvy. 

2. Paulownía Slovakia je oprávnená objednávku doručiť SPU osobne. po~tou, faxom, e-mailom a to 
najneskôr do 30.11 . bežného roka, pričom objednávka sa považuje za potvrdenú zo strany SPU, ak 
SPU objednávku písomne odsúhlasí a potvrdí. 

· 3. SPU si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v celom rozsahu v prípade, ak by prevádzkové 
možnosti SPU (personálne, kapacitné. technické ) v čase doručenia objednávky mohli spôsobiť, podľa 
vlastného uváženia SPU, že si SPU nesplní povinnosti podľa článku 1. plsm. c) tejto zmluvy. 

4. SPU je povinná dodať Rastliny objednané v termíne podľa predchádzajúceho bodu tohto článku 
Paulownií Slovakia v termíne do 31.5. roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola objednávka doručená . 

5. Paulownia Slovakia prevezme Rastliny podľa objednávky v termíne najneskôr do 31 .5. a ích prevzatie 
písomne potvrd i SPU v dodacom liste, ktorého vzor je uvedený v prílohe č . 3 tejto zmluvy. Jeden 
exemplár dodacieho listu zostáva Paulownii Slovakia. 

6. Miestom dodania objednaných Rastlín je Sklad, kde si Paulownia Slovakia prevezme Rastliny podľa 
objednávky osobne. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok SPU dodať Paulownii Slovakia objednané Rastliny sa považuje 
za splnený a SPU má nárok na úhradu nákladov podľa článku 5. tejto zmluvy aj v prípade, ak Paulownia 
Slovakia neprevezme objednané Rastliny v termíne podľa bodu 4. tohto článku . V prípade neprevzatia 
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za škodu na Rastlinách a to odo dňa nasledujúceho po tomto termlne. 
8. SPU ponúka Paulownii Slovakia možnosť Výberu z týchto druhov balení Rastlín: 

v pohári 
v sadbovačoch 
v érepnlkoch 

Na iných druhoch balenia Rastlín ako tých uvedených v tomto bode zmluvy Paulownia Slovakia netrvá. 
Paulownia Slovakia uvedie požadovaný druh balenia Rastlín a potet balení v svojej plsomnej 
objednávke. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Rastlinách prechádza z SPU na Paulowniu 
Slovakia okamihom potvrdenia dodacieho listu Paulowniou Slovakia. 

10. SPU si splni povinnosť riadne dodať Rastliny aj len odovzdanlm Agronomickej karty a vyplneného 
formulára, ktorej vzor tvorí prílohu e.2 tejto zmluvy. 

11 . SPU sa zavazuje odovzdať Rastliny Paulownii Slovakia podl'a objednávky v termíne a množstve 
uvedenom na objednávke. 

Článok 5. 
Úhrada nákladov a platobné podmienky 

1. SPU má nárok na úhradu nákl'adov 
a) vynaložených na dopestovanie Rastlin ako aj 
b) za úkony uvedené v článku 6. bode 1. tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že suma nákladov podľa bodu 1. písm. a) tohto článku v členení podľa druhu 
balenia uvedeného v článku 4. bode 8. tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č.4 , ktorá je prilohou tejto 
zmluvy. Kalkulácia je na 1000 Rastlin. V prípade ak objednávka bude na menši resp. vačšl počet 
Rastlín, výška nákladov sa pomerne prepočlta. 

3. Paulownia Slovakia sa zavazuje zaplatit' náklady uvedené v bode 1. písm. a) po potvrdení dodacieho 
listu Paulowniou Slovakia podra článku 4 . tejto zmluvy a doručeni faktúry. Splatnosť faktúry je 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Paulown ii Slovakia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom 
pripísania fakturovanej sumy na bankový účet SPU. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že suma nákladov za úkony podl'a bodu 1. písm. b) tohto článku je 500 € 
(slovom pät'sto eur) za každú odrodu uvedenú v článku 1. pism. b) tejto zmluvy .. 

5. Paulownia Slovakia sa zaväzuje zaplatil' náklady uvedené v bode 1. plsm. b) tejto zm!uvy do 15 
kalendárnych dni odo dť'la doručen ia faktúry. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania 
fakturovanej sumy na bankový útet SPU 

6. Suma nákladov uvedených v bode 1 tohto článku , ktorú bude SPU fakturovať Paulownii Slovakia , je 
vrátane DPH. 

Článok 6. 
Spôsob plnenia zmluvy zo strany SPU 

Technológia dopestovania rastlín z meristémov 

1. Paulownia Slovakia berie na vedomie, že dopestovanie Rastlin z Matečných rastlin uskutočňuje SPU 
nasledovným spôsobom: Zavedenie nového meristému do kultúry tj. celý proces dopestovania Rastlin 
trvá približne jeden rok, čo je doba potrebná pre dostatočnú regeneráciu buniek. Počas tejto doby sa 
musi explantát prekladať (pasážovat'} stále na čerstvé médium aby bola dostatočná zásoba výživných 
látok. Potom sa pasážuje na multiplikačné médium, ktoré svojim zloženim podpori vytvorenie kalusu 
a rast segmentov - regenerentov. Tieto segmenty sa pravidelne delia a tým sa rozmnožujú. Na jednom 
multiplikačnom médiu sa musia ponechať minimálne 4 týždne. Pred prenesením na zakoreňovacie 

médium je potrebné túto dobu predÍžit'. Zakoreňovacie médium podporí tvorbu koreňov. Proces 
zakoreňovania trvá 4-8 týždňov. Zo zakoreňovacieho média sa prenášajú rastliny do podmienok in vivo, 
to znamená že sa vyberú z pohárov a vysadia sa do sadbovačov, do nesterilného prostredia. V tomto 
štádiu je dôležité načasovan ie , nakoľko je potrebné minimalizovať výkyvy teplôt medzi dl'\om a nocou 
ako aj optimalizovať svetelné podmienky. Sadbovače sa musia na 3- 5 týždňov umiestn iť na chránené 
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Rastliny prenesú do vykurovaných priestorov, kde sa ponechajú po dobu 2 - 3 mesiacov. Aby však 
pletivá dostatočne vyzreli, je potrebné Rastliny presadiť a ponechať v nevykurovaných ale krytých 
priestoroch s dostatkom svetla (nevykurované fóliovníky alebo skleníkové kryty) a ponechal' ich na 
tomto stanovišti aj na prezimovanie. Výsadba Rastlin sa realizuje v nasledujúcom roku na jar. Z tohto 
dôvodu je termln dodania objednaných Rastlín taký aký je uvedený v článku 4 bode 3. tejto zmluvy. 

2. Paulownia Slovakia berie na vedomie, že Rastliny vybrané do podmienok in-vivo (t.j. vybrané zo 
sterilného prostredia do nesterilných podmienok) nie sú vhodné na výsadbu v tom isto roku, nakoľko 
majú nedostatočne vyzreté rastlinné pletivá Ak takéto Rastliny budú vysadené, pôjde o nedodržanie 
technologického postupu. Takisto na výsadbu nie sú vhodné Rastliny priamo zo sadbovačov. Pre 
úspešné založenie prípadnej výsadby je potrebné Rastliny zo sadbovačov presadiť do samostatných 
črepnlkov a ponechať v nevykurovaných svetlých priestoroch počas nasledujúcej zimy. 

3. Paulownia Slovakia berie na vedomie, že systém meristémových kultúr (in vitro množenie) zabezpečí 
síce veľké množstvo Rastlín v pomerne krátkom čase, ale ak sa zavádza do kultivácie nová kultúra je 
potrebný aspoň dvojročný cyklus. Je nevyhnutné, aby pracovisko malo zvládnutú presnú technológiu 
daného druhu, resp. malo skúsenosti s daným druhom, pretože každý rastlinný druh má iné nároky na 
zloženie média, na ktorom je kultivovaný. Ak pracovisko zvládne zavedenie do kultúry a ošetrovanie 
v nesterilných podmienkach, je proces kultivácie plynulý a pravidelný. 

Článok 7. 
Trvanie zmluvy a spôsob ukončenia zmluvného vzťahu 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to počnúc dr"lom 1.9.2015. 

2. Zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán. pričom táto dohoda musí obsahovať 
dátum, od ktorého zmluvným stranám zanikajú povinnosti podra tejto zmluvy. spOsob a formu 
vzájomného vysporiadania všetkých záväzkov. 

3. Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu, 
pričom 

a) v prlpade výpovede doručenej druhej zmluvnej strane po 30.novembri bežného roka, zmluvný 
vzťah medzi účastníkmi zmluvy zaniká k 31.5. kalendárneho roka nasledujúceho po roku , v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

b) v prípade výpovede doručenej druhej zmluvnej strane do 30. novembra bežného roka. zmluvný 
vzťah zaniká k 30. novembru tohto roka. 

4. Po skončení zmluvného vzťahu SPU odovzdá Paulownii Slovakia všetok pestovateľský materiál v stave 
v akom sa nachádza. 

Článok 8. 
Ďa lšie práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. SPU sa zavazuje zabezpečiť, aby pestovanie a ošetrovanie Rastlín bolo počas obdobia vegetácie 
riadne zdokumentované v Agronomickej karte a doložiť záznam o pestovaní. 

2. SPU sa zavazuje umožniť Paulownii Slovakia kontrolu Rastlín počas obdobia vegetácie, skladovania a 
skontrolovať kvalitu Rastlín pred je dodaním, a to za prítomnosti Paulownie Slovakia. 

3. SPU sa zavazuje vystaviť dodací list podľa článku 4. tejto zmluvy pre každú dodávku Rastlin, podpísaný 
oboma Zmluvnými stranami. 

4. SPU sa zavazuje, že pri manipulácii bude dodržiavať potrebné hygienické opatrenia, bude priebežne 
vykonávať kontrolu mikrobiologickej čistoty za účelom zabezpečenia prevencie pred kontamináciou 
mikroorganizmami, a to najmä plesr'lami a zabezpeči že dodané Rastliny nebudú obsahovať geneticky 
modifikované organizmy. 
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Clánok 9. 
Osobitné spoločné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zavazujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnost' pri plnení záväzkov zo zmluvy 
a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré móžu mar vplyv na plnenie 
podmienok dohodnutých v zmluve. Všetky informácie, ktoré sí navzájom poskytnú v súvislosti so 
zmluvou a označia ich ako dOverné alebo z ktorých povahy bude vyplývať, že ide o dôverné informácie, 
použijú len v súvislosti s plnením svojich závazkov a výkonom svojich práv podľa zmluvy alebo pri 
zabezpečovaní ochrany svojich práv podľa zmluvy a nepoužijú ich v rozpore s ich účelom; za porušenie 
tejto povinnosti sa však nepovažuje poskytnutie informácii tretím osobám v prlpadoch a v rozsahu 
stanovenom právnymi predpismi alebo tretím osobám, ktoré sú alebo budú (na základe zákona alebo 
na základe dohody so zmluvnou stranou, ktorá informácie poskytuje) viazané mlčanlivosťou . Tento 
záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po zániku zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade omeškania niektorej zmluvnej strany so zaplatením akejkoľvek 
peňažnej sumy podra zmluvy, sa povinná zmluvná strana zavazuje zaplati ť druhej zmluvnej strane úrok 
z omeškania vo výške 0,01 %z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým 
spôsobenú druhej zmluvnej strane ibaže preukáže. že porušenie povinností podľa tohto bodu bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

,, 4. V prípade, ak Paulownia Slovakia neprevezme Rastliny v súlade s článkom 4. tejto zmluvy, má SPU 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty objednávky. Paulownia Slovakia je 
povinná zaplatiť zmluvnú pokutu na účet uvedený vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty do 15 dní 
odo dňa jej doručenia na adresu sfdla Paulownie Slovakia. Tým nie je dotknuté oprávnenie SPU žiadať 
od Paulownie Slovakia náhradu škody, ktorá SPU vznikla neprevzatím objednaných Rastlin. 

Článok 10. 
Riešenie sporov a vyššia moc 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné nezhody sa budú riešiť dohodou medzi zmluvnými stranami. Ak 
sa nedosiahne dohoda, budu pri slu~nými na rozhodovanie sporov všeobecné súdy v zmysle zákona č . 

99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni neskoršfch predpisov 
2. Žiadna zmluvná strana nezodpovedá druhej zmluvnej strane za nesplnenie svojej povinnosti alebo za 

omeškanie s jej plnením. ak bolo nesplnenie alebo omeškanie spôsobené prekážkou, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splneni jej povinnosti. ak nemožno rozumne 
predpokladať. že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala 
a že by v čase vzniku závazku túto prekážku predvidala. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje urobiť 
všetko pre to, aby mohla splniť svoju povinnosť dodatočne. 

Článok 11. 
Doručovanie písomností 

1. Doručením akýchkol'vek písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 
rozumie doručen ie písomností na korešpondenčnú adresu, ktorou je adresa sídla adresáta uvedeného 
v záhlaví tejto zmluvy, a to poštou doporučene , kuriérom alebo osobne do rúk kontaktnej osoby. V 
prípade akejkoľvek zmeny korešpondenčnej adresy zmluvná strana sa zavazuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne i nformovať druhú zmluvnú stranu. 

2. Zásielka sa považuje za doručenú dr"'om jej prevzatia adresátom. V prípade ak adresát zásielku, 
odoslanú poštou doporučene, neprevezme v stanovenej lehote. tak sa deň doručenia výpovede 
považuje deň uloženia zásielky na pošte. 
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Článok 12. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy sú: 
príloha č. 1 -vzor Dodacieho listu Matečnych rastlin, ktorý obsahuje bližšiu špecifikáciu rastlín 
príloha č. 2- Agronomická karta, zavedenie do kultúry a ošetrovanie 
priloha č. 3 - Dodací list Rastlín 
priloha č. 4 - Cenník nákladov za dopestovanie Rastlín 

2. Vzájomné vzfahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami ObZ, zákonom 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších predpisov, zákonom č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, zákonom 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácii) v zneni neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dť'iom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len ,.CRZ") v zmysle§ 47a zákona 
č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podl'a ustanovenia § 5a ods. 1 a 4 zákona o slobode informácií je 
táto zmluva povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejť'iuje v CRZ vedenom na úrade vlády SR. 

!o Za zverejnenie tejto zmluvy v CRZ zodpovedá SPU a Paulownia Slovakia s týmto zverejnením súhlasi. 
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a rozsahu podl'a zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, 

tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vOI'u, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 
alebo v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zav~zujú sa ich dobrovoľne plniť, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli , že zmluvu a jej prílohy je možné menit' len so súhlasom oboch zmluvných 
strán formou dodatkov k tejto zmluve. 

V Michalovciach, dňa .l.:~. f.:.<!,o 1.5-

Za Paulownia Slovakia : 

Ing. Milan Baláž 
Konateľ 

11 NOY 1~') 
V Nitre. dť'la ............................... . 

Za SPU 
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Príloha č.l 

Dodací list matečného materiálu 
Rod Paulow nia 

Paulownia Slovakia, s.r.o. 

072 34 Zalužice 445 

Dodávateľ: Slovenská republika 

IČO: 48036340 

DIČ: 2024185999 

Slovenská pornohospodárska univerzita v Nit re 

Botanická záhrada 

Tr. A. Hlinku 2 

Odberater: 949 76 Nit ra 

Slovenská republika 

IČO: 000397482 

DIČ: 202125827 

Predmetom dodania sú matečné rastliny určené k ďalšiemu množeniu, na zá klade zmluvy o 

spolup ráci č ..................................... 
Kód Názov M nožstvo Jednotka 

Paulownia Hybrid 9501 

Paulownia Pao Tong Z07 

Paulownia Shan Tong 3 

Paulowvnia Hybrid 9502 

Spolu o ks 

Meno Podpis Dňa 

Dodal: 

Prevzal: 



AGRONOMICKÁ KARTA 

Family: Scrophulariaceae 
Genus: Paulownia 
Species: Fargesii 

oiiiVIIO "- · "-

DODÁVATEĽ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
949 76 Nitra, Tr. Andreja Hlinku 2 

ODBERATEĽ: 

IČO : OO 397 482 

Paulownia Slovakia, s.r.o. 
072 34 Zalužice 445, okr. Michalovce 
IČO : 48 036 340 

Technológia dopestovania rastlín z meristémov- založenie primokultúry pre klon: 

Hnojenie (dávka N-P-K), živiny, stopové prvky: 

Druh Dátum Množstvo Poznámka .. 

Evidencia škodcov, chorôb, plesni a ochrana (použitý pesticíd): 

Názov Dátum Spôsob ochrany Poznámka 

Technológia dopestovania rastlín z meristémov: 

Proces Dátum Poznámka 

Založenie primokultúry 

Pasážovanie na multiplikačné médium 

Prenos na zakoreňovacie médium 

Výsadba do sadbovačov 

Prenos do vykurovaných priestorov 

V Nitre, dl"'a ......... .... .. .. . 

podpis. pečiatka 



Príloha č.3 

Dodávateľ: , Príjemca: 

Slovenská pol'nohospodárska DODACI LIST 
univerzita v Nitre Paulownia Slovakia, s.r.o. 

Botanická záhrada Číslo: ........................................... 072 34 Zalužice 445 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

IČO: 00397482 zo dňa : ........................................ IČO : 48 036 340 

DIČ:2021252827 DIČ: 2024185999 

Por. číslo Názov 
Cena za ks 

Množstvo 
Cena bez Celkom v 

DPH 
v EUR DPH EUR 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o o o 
Celkom v Eur o 

Vystavil Vydal Prija l 

Dátum 

Podpis 

Poznámka: 



Príloha č. 4 

K Zmluve o spolupráci pri množeni a dodávke rastlin rodu PAULOWNIA množených IN VITRO 

technológiou dopestovania rastlín z meristémov 

Jednotková cena v € DPH Jednotková Cena za Cena za 
Druh balenia bez DPH cena v € s DPH 1000 kusov 1000 kusov 

bez DPH s DPH 

Rastliny k preneseniu 
1,45 20 1,74 1455,80 1746,96 

(v pohári) 

Rastliny v sadbovačoch 
2,36 20 2,83 2363,25 2835,90 

Rastliny v črepníkoch 
3,46 20 4,15 3464,14 4156,97 

Pozn.: Cena bola kalkulovaná na 1000 kusov Rastlín 




