
€ař
nÁlrcovÁ zvrluva

na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
uzavretá podl'a §269 ods.2 Obchodného zákonníka

DODAVAI'EI]:

trázov:
s íd lo:

v zastťtpení:
iČo:
iČ pre DPH :

LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 20lIl38, Poprad 05801

Peter Kaňuk - konatel'
36 472 549
SK2020019518
VÚB, a.s. Poprad
1719054954l0200

barrkové spo.ierrie:

číslo ťrčtu:

ODBERAIEI]:

llaZoV:

Sídlo:

iČo:
ijlČ:
7_aSt:

bankové spojenie:

číslo ťrčtrr:

7,á1xladná škola s materskou školou.
053 06 Bijacovce 5

31942691
2021869a14
PaeDr.Anna Palonderová - riaditel'ka školy
Unikredit Bank Levoča

10184,76052 l lI11

I.
preambula

i. V nadváznosti na nariadenie vlády SR č. 34112009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu

spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov základných Škól v zneni

nariadenia vlády SR č. 52012 0IO Z.z., sa vyššie uvedené strany dohodli na uzavretí tejto Rámcovej

zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkoch z nich.

il.
Predmet zmluvy

na dodávku ovocia azelentny a výrobkov z nich je závázok dodávateťa1. Predmetom zmluvy na dodávku ovocia a zelentny a \YrObKOV Z ruCn Je zaYaZOK ooqavat(

dodávat'ovocie a zeleninu a ýrobky znich, spÍňulúce predpísané požiadavky na kvalitu,

bezpečnosť, v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi azávázok odberateťa predmet

zmluv.v odoberať zanižšíe uvedených zmluvných dojednaní azaplatiť dodávateťovi dohodnutú

cenu.

ilI.
Množstvo dodávky

1. účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvY na dodávku ovocia

a zeleniny a výrobkov z nich, sa bude riadiť počtom prihlásených žiakov/detí odberateťa a PoČtom
porcií na l žiaka]diet,a. Zároveň sa odberateť zavázqe dodržať pomer dodávok lchádzaěamedzi

čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou 1:1.



Iv.
Cena a platobné podmienky

1. Zmiuvné stran\- sa dohodli, že kúpna cena je určená v zmysle aktuálne platných predpisov
/momentálne nariadenie vlády ě.34I12009 Z.zl
2. Zrnluvné stranv sa dohodli , že odberatel' je povinný zaplatiť za poskytnuté plnenie dodávateťom
i<ťrpnu cenu na základe daňového dokladu vystaveného dodávatefom so splatnosťou 10 dní (slovom
]fesať dní). Lehota splatnosti plynie od doručenia daňového dokladu odberateťovi. V prípade
poclrybnosti ptlr ažujú zmluvné strany daňový doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslaní
doclávate1'otl-i. o čom dodávateť predloží potvrdenie.
3, Znrlurl-}e strany sa dohodli, že v pripade, ak odberateťa poruší svoje povinnosti uvedené v čl.
Vii, bod i tejto zmluvy a dodávatel'bude z uvedeného dóvodu sankcionovaný Pódohospodárskou
platobnou agentúrou alebo iným správnym orgánom, tak v tomto prípade sankcia, ktorá bude
zat,ázt'r at' dodávatel'a na vrátenie finančných prostriedkov alebo bude znamenať nepreplatenie
c]oti,,,, anej časti ceny, bude recipročne uplatnená voči odberatefovi.

V.
Podmienky predaja

i.Zllltrvrré strany sa dohodli, že počet, druh ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
bude bližšig vymedzený v jednotlivých objednávkach odberatefa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy na
zeleninv a výrobky z nich, sa bude uskutočňovať zodpovednými zamestnancami
strán.

a miesto dodania

dodávku ovocia a
oboch zmluvných

vI.
Doba trvania

1. Zrrrluvné strany sa dohodli, že zmluva sauzatvára na dobu určitú ato od 02.09. príslušného

školskélro roka najbližšie nasledujúceho po dátume podpísaní tejto zmluvy do konca školského
roka. Za škoiský rok sa považuje obdobie od 02.09. príslušného kalendárneho roku do 30.06.

nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Pokial' ktorákofvek zmluvná strana najneskór 3 mesiac pred ukončením platnosti tejto zmluvy
neobdrží oznámenie druhej zmluvnej strany, že platnosť zmluvy končí dňom uvedenom v bode 1

tohto článl(r"r. predlžuje sa platnosť zmluvy o ďalší školský rok. Táto prolongácia platí pre každý
rrasl eclrrj ťlci školský rok.

vII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

i. Odberatel' sa zavázuje,.
a/ že or,,ocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktoru sa vzťahuje pomoc, budú určené len na
spotrebu žiakovidetí v škole
b/ že bude viest' oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
za ovocie a zeleninu a výrobky znich, na ktoré sa vzťahuje pomoc
cl že pň platbe žiakmilďeťmi za ovocie a zeleninu a výrobky z nich v rámci tohto programu
do škól sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmíldeťmi stanovená platn;ým predpisom

2. Doclávatel' je oprávnený kedykoťvek lrykonať kontrolu u odberateťa za účelom dodržiavania
závázkov uvedenÝch a opísaných v bode 1. tohto článku.



VIII.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom

rrasledujúcim po jej zverejnení na web- stránke odberateťa, alebo jeho zriaďovatel'a.
2. Zmlwné strany móžu meniť obsah tejto zmluvy písomne podpísaným dodatkom.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, ži si túto zmluvu prečítali a
rozumejú jej obsahu, že dobrovoťne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a na znak súhlasu s jej

obsahom j u vlastnoručne podpisuj ú.

4. Právne vďa! touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného

zákonníka.
_5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplaroch, 2 vyhotovenia pre dodávateťa a 1 pre

odberatefa.

v &7rwea,fi ... ,*an^./!,!é,!1.0,.

zakladna akola s rn-',:r:!io! !{,',U
05'j 06 t ] ](,v" t

Doclávatef :

Lunys, s, r, o.

V zastúpení: Peter Kaňuk

§.U Y§n e.r...vodársnská ,0§&o, PoTEUFA( )aln2sn7,
6 472ilg

0200195r8



Príloha č. 1
k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a wý:robkov z nich pre školský rok
2OL3l2OL4, vyhotovená v súlade s Nariadením vlády SR č. 34l l2009 Z.z.
o poslqltovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materslých
školách a pre žíakov v základných školách v znertí nariadenia SR č. 52O l2OlO Z,z"

1

Dodávateí sa zavázuje v školskom roku 2OI3|2O14 umožniť odberatelovi odber
ovocia a zel,eniny a výrobkov z nich v druhovej a množstevnej špeciíikácii na 1

porciu na 1žiaka/dieťa, vrátane qršky doplatku plateného žiakornldieťaťom na 1

porciu , z nůšie uvedeného zozíLaín:u odporúčaných druhov ovocia a zeleniny
a výrobkov z nictt:

Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc

Por.č. Druh Od porúčané množstvo jednej

porcie na žiaka v g/l

Najvyššia úhrada
platené žiakom 27%

v eurách/1 porcia
(s DPH)

1, iablko do 200 e 0,05

2. hruška do 2O0 g 0,06

3. broskyňa do 200 g 0,07

4. marhuťa do 200 g 0,07

5, slivka do 200 s 0,06

6. ceresna do 200 e o,07

7. ra ičina do 200 g 0,06

8. paprika do 200 g 0,06

9. red'kovka do 200 g 0,03

10. kaleráb do 200 g 0,03

11. mrkva do 200 s 0,05

12. ovocné alebo
zeleninové
šťavy 100%

do 0,2 l 0,].5

13. ovocne pvre do 200 g 0,16


