
K ÚPNA ZMLUVA 
uzatvo ren á v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zá kon níka 

Dodáva teľ: Poľn o hospodá rske družstvo Tvrdošovce 
Széc hen yího IO, Tvrdošovce 94110 
IČO: 199524 
DiČ: SK 2020413043 
Bankový účet: 1254483553/0200 Vúb Tvrdošovce 
Telefón/fax: 035/649250 I 

V zast úpení: In g. Rozá lia Szabóová, Ing. Olga Balogbová 
Zapísaný v OR OS itra. odd.: Dr vl. In/N 
(ďalej aj iba .. dodávatel"·') 

IČO : tJ030J>0 't-t;; 

Číslo účtu 33 lf.1.././ -lG 2-

DiČ: .Lo~ Io SJOld''ŕ 

Banka: j/rl"g 

Telefón: fax: 

V zastúpení: IU6-. 'PE7C,Q LEDIJ,4/2 ~.5'(!.. J:).0mc/ln- ,;nesdc; / 
Odberatel" je zapísaný \ / F . 

(ďalej aj iba .. odberatel"") 

PREAMB ULA 
Vzh/'mlo", /ilI program pOllpory spotreby ovocia II :;eleui"y prI! tleli II žiakov vško/tieh I' :;mysle p/mllej 

leghilntivy IIZtllváriljú zmlll vllé sIraII)' tlÍto zmlul'u. 
OdhyfOni drll:srvo SK FRUIT. ako :áslupca dodál'ote/'ol'. má :áujel1l o pOJkyfO\'onie ÁvulifnéJw éen'l1'éllO 

aj spraco\'omiho ovocia na priam)' kon:lII11 delom a =iakom l' plnom respekte princípm' plam.l'ch nariadeni. 
I\'ó ,.odllť) slrafégie SR pre program ",)kol,tké O\'ocie ", 

Ovocie CI v~\".obky poskyfo\'ané na =áklade lejto :mlm:v majú pô\'od ". SIOW:t7Skel republike .. \pÍfUljú 

nurmy ln 'alilY \. súlade s POlro\lino\l:vm kódexom SR a nOl';adenia EK v obchodn)ích normách o je 1')'{JeSIOI'UI1J 

v.NII{ne člensk)íl1,; subjeklOmi Odbytové/ro druf.st\>'o SK FRUIT . 
Clensk;l:mi subjektami :apojen)ími do programu •. Skolske o\'ocie" ODPO SK FRUIT sú' FR UCTOP spt' /. 

S. r.O. OSlrllli<'e. PD TvrdošOIlce, O VD-O,'ocilllirske e1rl/ iso'o, Dvory II. Žitavou, Pol'IIohospodár Nové Ztimky. tl .. \ . 

Č l. I. 
PREDM ET ZMLUVY 

I) Na základe tejto zmluvy bude dodávate I" zabezpečoval' pre odberatel"a v rámci programu .. Š ,ol s,'; 
ovocie" čerstvé ovocie - jablká a spracované ovocie v podobe 100% jablkovej šl'av) , ktoré budú určené na 
priamy konzum deťom a žiakom. 
2) Dodávatel" prehlasuje, že je oprávnený zabezpečovať dodávky OZ ako schválen) uchádzač 
platobnou agentúrou v zmysle platných nariadení vlády SR 341 /2009 Z.z. 
3) Pri poskytovaní čerstvého ovocia bude dodávateľ. pri priležitosti využívania vol"ného času alebo v 
rámci rôznych vyučovacich predmetov. na požiadanie bezodplatne vykonávať pre deti a žiakov. ktorí 



využívajú aktivity a činnosť odberate!'a, osvetu spočivajúcu v organizovaní exkurzií v ovocn)ch sadoch, 
v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávate ra, zabezpečovať distribúciu propagačn) ch ma teriálo\. 
organizovať odborné prednášky na danú tému a pod. 

ČI. II. 
SPÔSOB POSKYTOVA NIA OOOÁ VOK 

I) Dodávky čerstvého ovocia a ~ t iav pod ra čl. II I. tejto zm luvy a aktivity určené na osvetu budú zo 
stran) dodávatel'a zabezpečované pre odberatel'a v priebehu školského roka na základe podpisanej 
zmluvy medzi oboma stranami. 
1) Dodávatel' zabezpečí dodávky pod ra ods. I tohto článku najviac dvakrát za týždeň 
počas školského roka. pričom pomer medzi čerstvým ovocím a spracovaným ovocím dodan}ol 
do jednej školy je I: I (jablká: sťa va). 
Dodávky budú realizované pravidelne. v deň dohodnutý s dodávaterom. na základe telefonic~ej 

objednávky. Ak z organizačných dôvodov dodávatel' musí meniť termín plánovanej dodávk) ovocia je 
povinný vopred informovať odberatera. 
3) Dopravné náklad) spojené s poskytnutím ovocia ajablkovej štavy a v)konaním osvetovej akti\ it) 
znáša dodávatel'. 

Č l. "I. 
ŠPEC IFIKÁCIA DODÁVOK 

I) Dodávatel' sa zaväzuje. že zabezpečí pre odberatera dodávku odporúčaného množstva OZ pre 
jedného žiaka na jeden deň nasledovne: 
a.) čerstvého ovocia v rozsahu I porcia (do 0.20 kg) na jedného žiaka. 
b.) dodávku 100%-nej jablkovej šťaV) v rozsahu I porcia (do 0.10 I) najedného žiaka. 

Kvalita dodan~ch jabik bude prvej triedy. jablká budú zabalené v egalizo\anom obak
ne\ ratnom kartóne, alebo \ ratnom obale. 

Kvalita 100%-nej jablko\ej šťavy je prvej triedy z čerstvo v)lisovaného ovocia. neobsahuje 
pridany cukor, umelé sladidlá a iné prídavné konzervačné látk) . 

Jej balenie pozostáva zo špeciálnych plastick)ch Olváratel'ných obalov. ktoré sú "Ioien~ 
v papierovej krabici. 

Celkové dodané množstvo jabik v kilogramoch a jablkovej št avy v litroch je určené na 7áklade 
objednávky Odberatera, ktorú vykonáva na základe počtu žiakov/porcií. pričom Dodávatel' skduje 
a usmerňuje dodržiavanie pomeru I: I (jablká: šťava) v rámci dohodnutého časového obdobia - podra Čl. 
V .. OdSL 3. 
1) Skladovanie ovocia a jablkovej štavy zabezpečuje dodávatel' vo vlastn)ch. resp. \ prenajat) ch 
skladovacích priestorocl:, ktoré spiňajú zák ladné hygienické a bezpečnostné predpis) . 
3) Distribúc iu jablk ajablkovej štavy zabezpečia spo l očne vzájomnou súčinnosťou odberakr 
a dodávatel'. pričom dodávatel' zabezpečí na vlastné náklady dopravu jabik a jablkovej štavy do sídla 
odberatera a odberater zabezpečí sprostredkovanie jabik a jablkovej štavy pre žiakov. . 
4) Časové obdobie dodávok je obdobie školského roka. Lj. od 03.09. do 30.06. 
Dodávky budú realizované v množstvách požadovaných odberate!'om I x krát do týždňa. v deň určen_ 

pod ra telefonickej dohod) . 
(Nadobudnutie v lastníckeho práva) 

5) Za odberatel'a sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok jabik a jablkovej šťavy: 

Meno a priezvisko. kOnlakt.5!t?/!4 t!4:~I-:!!J>.t!.ŕ1/.P..E.l/i!J. .. i.-,}.(;13. .. 
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Dodávateľ je povinný nec haľ si potvrdiľ aspoň od jednej z uvedenýc h osôb realizovanú dodáv~u s presne 
určeným množstvo doda ných jabik a jablkovej št'avy podpisom na dodacom lis te. pričom dve vyhotovenia 
dodac ieho listu si dodávateľ nechá pre se ba a dve vyhotovenia nechá odberateľovi. Prevzatim dodávk} 
zo strany tu uvedených osôb prechádza vlas tnieke právo k dodaní'm jablkám a jab lk ovej šľave na 
odberateľa . 

Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v zariadeni odberateľa. 
Zjavné vady (c hýbajúc i tova r, vidite ľné poškodeni e, atď.) je odberateľ povinný ih neď ,}znači ľ na 
dodacom I iste pri preberani dodávky s podp isom zodpovedného pracovni ka. 
Iné chyby reklamovaľ pisomne. v najkratšom možnom čase od prebratia dodávky ovocia. 

(Kúpna cena a spôsob jej určenia) 

6) Zmluvnými s tranami dohodnutá jednotková kúpna cena za I porciu (do 0.20 kg) dodanýchjabik 
je 0,05 EUR vrátane DPH. jednotková kúpna cena dohodnutá za I porc iu (0.20 litra) jablkovej šľavy je 
0,15 EUR vrátane DPH . 
V tomto č lánku dohodnuté ceny za I porciu (do 0,2 kg) jabik a za I porciu (0.20 litra) jablkovej šťaV) sú 
deflnitivne a sú v nich zahmuté aj nák lady dodávateľa spojené s di stribúciou. balenim a skladovanim 
dodaného tovaru, prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy. 
7) Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom s idle informačnú t abuľu. z ktorej 
bude zrejmé. že dodávky ovocia a jablkovej šťavy sú z časti financované Európskou úniou. Dodávateľ sa 
zaväzuje dodaľ túto informačnú tabuľu odberateľovi do 30 dni od prvej dodávky. 
8) Za dodané ovocie a jablkovú šľavu, ako aj za aktivity zrealizované s cieľom osvety podľa čl. 1. 
tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje vystav iľ pre dodávateľa pisomný doklad. v ktoro m budú potvrdené 
prijaté dodávky čerst vého ovocia a vykonané aktivity súvi siace s osvetou. 
9) Cenu za dodané ovocie a jablkovú šľavu vyúčtuje dodávate ľ odberateľovi na základe dodacích 
listov fa ktúrou s náleži tost'ami riadneho da~ového dokladu vždy k poslednému d,;u mesiaca. \ ktorom 
boli dodávky realizované. Splatnost' faktú ry je 30 dni od jej vystavenia. Odberateľ uhradi cenu za dodané 
jablká ajablkovú šľavu bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa. uvedený na faktúre. V pripade 
omeškania s úhradou ktorejko ľvek faktúry je dodávateľ oprá vnení ll čtovaľ odberateľovi úrok} 
z omeš~ania vo výške 0.0 I % z dlžnej su mv za každí deň omeškan ia. 

Čl. IV. 
ZÁVAZNÉ PREHLÁSEN IE 

I. Podľa nariadenia Komisie (ES) Č. 288/2009 sa Odbera te ľ zaväzuje že : 
al nebude použivať dodané ovoc ie a šfavy na prípravu jedál v za riadeni. na ktoré posk} tuje EL; 

pomoc na zák lade vyššie spomenutého nariadenia. 
b) ovocie a šťavy. na ktoré sa vzt'ahuje pomoc. budú určené len na spotrebu deti a žia J..ov v zari adeni 

odberateľa ( program "Školské ovocie") 
c) bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijarých od ž iakov v programe 

škol ské ovocie 
d) pri pl atbe ž iakmi za dodané ovocie a šťavy v rámci lohlo programu do škôl sa nepre~roCi 

naj vyššia úhrada platená žiakmi/deťmi stanovená nariadenim vlády SR č.J41 /2009 Z.z. 
e) odobraté množsIvo ovocia na ktoré sa vzťahuje pomoc je obmedzené na 0.20 kg porciu 0\ ocia na 

deň a ž iaka alebo na 0,20 I šťavy na deň a žiaka zapisaného v škole na vyučovací deň . 
2. Odberateľ čestne prehlasuje. že si nebude nárokovaľ na dotáciu z prostriedkov EÚ a ponechá lOto 
rozhodnutie na dodávate ľa. 

J. Odberateľ zároveň prehlasuje, že nebude spolupracovať súčasne aj s iným dodávateľom rovnakých 
komodit podľa čl. I. bod I. tejto zmluvy v programe "Školské ovoc ie". 
4. Odberate ľ sa zaväzuje nahradiť škodu dodávateľovi z litul u odobratia podpory z EÚ v prípade. že 
kontrolný orgán zisti porušenie záväzkov odberateľa uvedených v č l ánku IV. a V. rejto zml uvy. 
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Čl. V. 
INÉ DOJ EDNANIA. 

I. Odberateľ sa zaväzuje predl ožiť dodávateľovi formulár .. Čestné 'yhlásenie škol)" 
(predškolského Lariadenia). priloha C.~ v dvoch vyhotoveniach v lehote najneskôr do 5 dni 
odo dňa doručenia formuláru. 
2. V prípade. že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez ško lskú jedále,;. sp lnomocní 
školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh, ktoré Y)'plývajú z realizácie programu školské ovocie. 
3. Odberateľ predloží sumárny výkaz odberu produktov na program školské ovocie -
.. Hlásenie škol) o spotrebe ovocia. zelenin) a V) rob kov z nich" (príloha c.5) 
vžd) na konci dohodnutého obdobia a to najneskôr do 14 dní po skončen í tohto obdobia. 
4. Dohodnut) m časov) m obdobím je : 
a,) od I. septembra do 31, decembra 
b.) od I januára do 3 I, marca 
C,) od I.apríla do JO, júna 

Čl. VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

I) Dodávateľ a odberater sa zaväzujú navzájom a informovať O dôlelitých skutočnostiach, ktoré 
môžu ovpl) vn iť plnenie tejto zmluvy, 
2) Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 3-mesačnou 
v)po\ednou lehotou, V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá strana 
právo zmluvu vypovedať s 2-mesačnou vypovednou lehotou. pri obzvlášť závažnom porušení s okamžítou 
platnost'ou, Výpovedná lehota začína pl)núť odo dňa doručenía výpovede druhej strane, 
3) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do vyčerpa nía peňažn)'ch prostriedkov z fondov 
E určen ých pre program školské ovocie. 
Táto zm luva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, 
~ ) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné stran) riešíť prednostne 
vzájomnou dohodou, 
5) Zmluvné stran) prehlasujú. že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne. nie v tiesni ani 73 inak 

nápadne nev}hodn)ch podmienok, s jej obsahom bez v)hrad súhlasia. na znak toho ju \ dvoch 
rovnopisoch, z ktorych každý sa považuje za originál. \ lastno ručne podpisujú, Jedno v~ hoto",nie 
zmluv) je určené pre dodávateľa a jedno pre odbera t eľa, 

6) Kontaktná osoba pri spísaní zmluvy a zmene dát (adresa. čis l o účtu,,): 

"."" .. ,.?~.",fk{~v.".,o:ť<:t{":: L 't!f(,l.r,;,."I"' .. ,3.,~.f.J..t::.,N...J..:/.t1..J..,tJ.,!"""" .. """.",.""""" ".", 
7) Kontaktná osoba odbYlll za Dodávateľa: Ing, Peter Bíroczi, tel.:0905 520608 

\lIESTO 

"",,!.~'Y~L·j7!.o7·~ . ,~ 
za dodávatera za odberatera 


