
ZMLIIVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmy§le § 2ó9 a nasl. Obchodného zákonníka

KIJPNA ZMLIIVA
uzatvorená v mysle § 4lD a nasl. Obchodného zákonníka

Dodávatel':

Odberatel':

PSČ: 900 42

(ďaki i ib6 _doeirvarcr)

Glrztl*'zrar ,'/. 2 (Erhi*a p
Irafu

abJ.7

(ďálej aj iba ,,odberateF')

Vzhlhdom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov
v školách v zmysle platnej legislatívy uzatvárajú zrnluvné strany túto zmluvu.

čl t.
PR-EDMET Z:Ii'ILWVY

l) Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' odplatne zabezpečovať pre odberatel'a dodávku
čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu školského ovocia, ktoré budú
určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberatel'a.

2) V súvislosti s poskytovaním ovocia a zeleniny, dodávatel' 
i 
ďalej móže na základe

písomnej žiadosti odberatel'a, uskutočnit' bezplatne pre deti a žiakov, ktorí využívajú aktivity
ačinnosť odberatera, osvetové činnosti spočívajúce napríklad v organizovaní exkurzií
v ovocných sadoch, v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávatel'a, zabezpeěovať distribúciu
propagačných materiálov, organizovať odborné prednášky na danú tému a pod. podl'a možností
dodávatel'a.



čl. u.
šptcIn,lxÁct.l, nonÁvox

(Predmet kúpy)

l) Doclávatel,sa zavázuje v rámci programu školské ovocie (v zml,sle platnej metodiky PPA)
zabezpečit' pre odberatel'a dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny ( d'alej len

proclukty ) v rozsahu Stanovenom metodickým postupom, Národnou stlatégiou SR pre proglarn

podpory spotreby ovocia a zeleniny udetí ažiakov v školách počas školského rokaavsúlade s
platnou 1egislatívou SR, ako aj legislatívou EU.

2) Dodá\,k) pr.ocluktov budú uskutočňované podl,a plánu dodávatel,a. Ak sa z organizačných
dóvodov oclberatel'a nrusí menit' ternrín plánovanej dodávky produktov. je odberatel' povinný
o tom informovat' dodál,atel'a tj,ždeň vopred.

3) Skladovanie produktov zabezpečLrje dodávatel' vo vlastrrj,ch. resp, r plenajat!ch

sktac1ol acích priestoroch. ktoré spÍRajú základné hygienické a bezpečnostné predpis1 .

.1) Distribúciu produktov zabezpečí na vlastné náklady dodálatel'. pričom čerstr é

a spracované produkty bude dodár,atel' dodávať priamo do sídla školských zariadení odberatel'a

a tieto školské zariadenia odberatel'a zabezpečia distribúciu produkto,, p|e slojich žiakor.

5) Predpokladané časové obdobie dodávok je obdobie školského roka od 1.9. do 30.06.

v danom Školskom roku . Dodávatel'.ie oprávrrer,ý prispósobit' množstvo a časové intervaly
dodávok procluktov počas školského roka , s ohl'adom na jemu priclelený strop individuálnej
pomoci v príslušrrom kalerrdárnom roku v rámci programu podpoíy Spotl,eb), ovocia a zelenin;
pre deti ažiakor l školách, \/ prípade znrenr množstra alebo časor!ch interlalr.lr dodárok. je

dodár atel' por inní o te.jto skuttlčnosti inítlrrnor at' odberatel'a.

6) Dodáratel'je oprárnen! r pripade n(r\ jch }egislatí\nrch znrien i!kajúcich Sa plocran]u

školské or ocie l priebehu škt-rlskéhr: roka uprar it' n]n(ržst\ o a dodár ku produktov po

teleíbnickoni dohovore s odberatel'onr.

(Nadobudnutie vlastníckeho prár,a)
1) Za odberatel'a súr oprár,nenýnri osobarni na prerzatie dtrdárok produktov vjednotlir'ých
školských zariadeniach odberatel'a. odberatel'om poverené osob1 , Dodár atel'je povinný neclrať si

potvrcliť aspoň od jednej z uvedených osób realizovanú dodár,ku s presne určeným množStvom

dodaného tovaru podpisom na dodacom liste. pričom jeclno lyhotovenie dodaciel-ro listu si

clodávatel' neclrá pre seba ajedno vl"hotovenie rrechá odberatel'oli. Prevzatím dodávk1' zo stran},

tu uvedených osób prechádza vlastnícke právo k dodanému tovaru na odberatel'a.

1Kúpna cena a spósob jej určenia)
8) Kúpna cena produltov je stanovená hodnotami deíinovanými platnou právnou úpravou
a je maximálna a konečná, V nej sú zahrnuté aj náklady dodávatel'a spojené s distribúcioLr"

balenínr a skladovanírn produktov, prípadne s inými činnost'ami dodávatel'a týkajúcirni sa
plnenia tejto zmluvy. V prípacle zmeny právnych predpisov sa kťrpna cena určí podl'a aktuálne

platnej právnej úpravy.



9) Odbelatel' sa zaváztlje osadit' na viditel'nom mieste vo svojom sídle informačný plagát.
z ktorélro bude zrejmé, že dodávky produktov vymedzených touto zmluvou sú z časti
í'inancovanó Európskou úniou v rárnci Plogramu podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov
z nich pre deti a žiakov v školách. Dodávatel" dodá inlormačný plagát odberatel'ovi. Zároveň je
školská jedáleň povinná v elektronickom jedálnom lístku, resp. v papierovej podobe uvádzať
v ktorých dňoch bude vl"dávané školské OZ a že sajedná oOZ zo školského programtr EÚ.
Taktiež vjedálňach" kde sa stravujú deti ZŠ by malo byt'aj pri výdají OZ oznámenie, z ktorého
bude zrejrné. že vydávané ovocie je zo školského programu EU. Prípadné d'alšie povinnosti
odberatel'a v oblasti informovania a plopagácie Programu podpory spotreby ovocia, zeleniny
a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách móže stanovit' platná |egislatíva" lesp. usmernenia
štátnych orgánov. Odberatel'sa zavázuje tieto povinnosti plniť.

l0) Za dodanie produktov, ako a1 za aktivity zrealizované s ciel'om osvety podl'a čl. I. tejto
zmluvy sa odberatel' zavázuje vystavit'pre dodávatel'a písomný doklad, v ktorom budú potvrdené
prijaté dodávky produktov a vykonané aktivity súvisiace s osvetou.

ll) Cenu za dodané produkty vyúčtuje dodávatel' odberatel'ovi na základe dodacích listov
faktúrou s náležitost'ami riadneho daňového dokladu vždy k poslednérnu dňu rnesiaca. v ktorom
boli dodávk;" t,ealizované. splatnosť faktúryje 30 dní odjej vystavenia. odberatel'uhradí cenu za
dodané produkty bezhotovostrrým prevodom na účet dodávatel'a. uvedenj,na í-aktúrre, V prípade
trnreškania s úhradou ktorejkol'vek faktúrl,je dodávatel' oprávnený ťtčtol,at' odberatel'oli úrokr
z ilnleškaIlia r o r 1 ške 0.0 l 

o,i, z dlžnej sum} za každj, deň orneškania.

. _ \ ;:.;";;. ž: ! j ::]]:!-,, n. :;l_;:,. l.-,h.,Jn; :pl,.r_,b uhr:Jr 3](\ž. b),a 3_i ,, h|-ttr-, !ljrj.

l_]) Odberatel' za zal, ázuje poskl tnťrt' dodávatel'ovi čestrré vl,hlásenie s písomnýrn závázkont. že
poskytne inlbrmácie o prijatých spottebovaných rnnožstváclr a Hlásenie odberatel'a o spotrebe
Ovocia, zeleniny a výrobkov z nich a o lykonaných súvisiacich / sprievodných činnostiach,
ako aj d'alšie doklady podl'a platnej metodiky a usrnernení Pódohospodárskej Platobnej
Agentúry.

1.1) odberatel'prehlasuje, že nemá uzatvorenú zmluvu s iným subjektom ako dodávatel'om,
ktorej predmetom je poskytovanie produktov v rámci programu podpory spotreby ovocia
a zeleniny pre deti a žiakov v školách a zavázuje sa takúto zmluvu počas trvania tejto
zmluvy neuzavriet'. V prípade porušenia tejto povinnosti je dodávatel' oprávnený Lrplatnit' voči
odberatel'ovi zmluvnú pokutu yo r^ýške 1.000,- EUR. Týrn nie je dotknutý jeho nárok na
rráhradu škody, v rozsahu, v akom táto plesiahne zrnluvnú pokutu.

l5) V prípade porušenia závázku odberatel'a podl'a bodu l 3) vyššie (neposkytnutie hlásenia škol}
o spotrebe ovocia) arri do l5 kalendárnych dní od skončenia štvrt'roka je dodávatel' oprávneni
trplatniť voči odberatel'ovi zmluvnťt pokutu vo výške kúpnej ceny dodanéIro tovarll za štvrt'rok.
za ktorý odberatel' neposkytol hlásenie. Up|atnenie a zaplatenie zmluvnej pokuty nezberuje
odberatel'a povinnosti hlásenie predložit'a ani povinnosti zaplatit'kúpnu cenr"r dodanélro tovaru.

16) Dodávatel' bude neodkladrre komunikovať zmeny v rnetodike školského ovocia odbelatel'ol i

oznámerrím. Podstanré zrrrerry budú riešené uzavretím písonrného dodatku, ktolý bude podpísan;



oboma zmluvnlni stíanami. Tieto zmeny budú vyvolané aktualizáciou metodického postupu
v programe školského ovocia, alebo zmenou legislatívy.

čl. rrr.
zÁvBnnčNn USTANoVENIA

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s úěinnosťou od 4.9.2017.

2) Dodávatel' a odberatel' sa zav'ázulú navzájom sa informovať o dóležitých skutočnostiach,
ktoré móžu ovpllwniť plnenie tejto zmluvy.

3) Každá zo zmluvných strán móže vypovedať túto zmluvu bez udania dóvodu so ó-
mesačnou qýpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy
má druhá strana právo zrrlulu vypovedať s 3-mesačnou v,ýpovednou lehotou, pri obzvlášť
záyažnom porušení s okamžitou platnoďou_ Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia
irjpovede druhej strane.

4) Táto zmluva móže byt- zrnenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.

5) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zrnluvné strany riďť prednosme
vzájomnou dohodou.

6) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v troch
rovnopisoch, z ktoqých každý sa považuje za origináI, vlastnoručne podpisujú. Dve lyhotovenia
zmluv1, sú určené pre dodávatela ajedno pre odberatel'a.

?,6 WitíI

za dodávatefa


