
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
a 

KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Dodávateľ: 

PLANTEX, s r.o. 
Sídlo: 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417 
Zast. Ing. Marián Varga, konateľ, Ing. Ľubomír Lovrant, konateľ 
IČO: 34141481 
IČ DPH: SK2020389547 
UniCredit Bank 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, oddiel Sro, vložka 2060/T 

(ďalej aj iba „dodávate!"') 

Odberateľ: 

Názov: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Zast . Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 

Bankové spojenie podľa Subjektov: 

Zariadenie školského stravovania (ďalej len „ZŠS") pri Materskej škole Kalinčiakova 12, 953 01 Zlaté 
Moravce 
c.u.: 163 039 1151/ 0200 
IBAN: SK 93 0200 0000 0016 3039 1151 

ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
c.u.: 163 037 5653/ 0200 
IBAN: SK 81 0200 0000 0016 3037 5653 

ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15, 953 O 1 Zlaté Moravce 
c.u.: 163 033 4851/ 0200 
IBAN: SK 09 0200 0000 0016 3033 4851 

ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, 953 O 1 Zlaté Moravce 
c.u.: 163 035 3753/ 0200 
IBAN: SK 69 0200 0000 0016 3035 3753 

ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, 953 03 Zlaté Moravce 
c.u.: 165 543 5659/ 0200 
IBAN: SK 24 0200 0000 0016 5543 5659 

(ďalej aj iba „odberatel"') 

(Dodávateľ a odberateľ budú tiež ďalej označovaní ako "Zmluvná strana" alebo spoločne ako "Zmluvné 
strany" a táto Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva bude ďalej označovaná ako „ Zmluva") 



PREAMBULA 
Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle 

platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu. 

PLANTEX, s.r.o., ako pestovateľ a dodávateľ, má záujem o poskytovanie kvalitného ovocia na 
priamy konzum deťom a žiakom v plnom rešpekte princípov, ktorými je inšpirovaná Biela kniha o stratégii 
riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, vydaná Komisiou Európskych 
spoločenstiev dňa 30.5.2007. Tento dokument predstavuje aj pre Slovenskú republiku kľúčovú strategickú 
prioritu do budúceho obdobia so zameraním na tie opatrenia Európskej únie, ktoré vytvárajú a udržiavajú 
vnútorný trh, zároveň identifikujú kľúčové oblasti v každom sektore a odporúčajú postupnosť aproximácie 
legislatívy členských krajín. 

Poskytovaním čerstvého ovocia deťom a mládeži chce PLANTEX, s.r.o. podporovať zdravý životný 
štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dôležitých 
pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má pôvod v Slovenskej 

republike, spÍňa normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR a nariadenia EK o obchodných 
normách. 

Čl. 1. 
PREDMET ZMLUVY 

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa 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 odberateľa. 

2) V súvislosti s poskytovaním ovocia a zeleniny, dodávateľ ďalej môže na základe písomnej žiadosti 
odberateľa, uskutočniť bezplatne pre deti a žiakov, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa, osvetové 
činnosti spočívajúce napríklad v organizovaní exkurzií v ovocných sadoch, v skladoch a v ostatných 
zariadeniach dodávateľa, zabezpečovať distribúciu propagačných materiálov, organizovať odborné prednášky 
na danú tému a pod. podľa možností dodávateľa. 

Čl. II. 
ŠPECIFIKÁCIA DODÁ VOK 

(Predmet kúpy) 
1) Množstvo 100% jablkovej šťavy v jednej dávke Ueden žiak lx týždenne) je stanovené na 0,20 1, porcia 
čerstvého ovocia je stanovená do 200 g. v jednej dávke Ueden žiak lx týždenne). Kvalita dodaného ovocia 
bude prvej triedy, obalový materiál na ovocie je polyetylénové perforované vrecko. Tak isto aj kvalita 100%
nej šťavy bude prvej triedy, na konzervovanie jablkovej šťavy nepoužije dodávateľ chemické prvky, jej 
balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otvárateľných obalov s ventilom, ktoré sú uložené v papierovej 
škatuli. Celkové dodané množstvo ovocia a šťavy v porciách je určené na základe Prehlásenia o počte žiakov. 

2) Dodávateľ sa zaväzuje v rámci programu školské ovocie (v zmysle platnej metodiky Pôdohospodárskej 
Platobnej Agentúry) zabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia (ďalej len produkty) 
v rozsahu stanovenom metodickým postupom a platnou legislatívou, v súčasnosti najmä: Nariadením vlády 
SR č. 341/2009 v znení neskorších zmien a doplnkov (č.520/2010, 221/2014). 
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3) Dodávky produktov budú uskutočňované podľa plánu dodávateľa. Ak sa z organizačných dôvodov 
odberateľa musí meniť termín plánovanej dodávky produktov, je odberateľ povinný o tom písomne alebo e
mailom informovať dodávateľa najmenej 7 pracovných dní vopred. Za riadne doručenie písomnosti týkajúcej 
sa informovania dodávateľa sa považuje jej zaslanie na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to aj vtedy, 
ak si dodávateľ doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne. Za riadne 
doručenie písomnosti týkajúcej sa informovania dodávateľa e-mailom sa považuje zaslanie potvrdzujúceho e
mailu zo strany dodávateľa. 

4) Skladovanie produktov zabezpečuje dodávateľ vo vlastných, resp . v prenajatých skladovacích 
priestoroch, ktoré spÍňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy. 

5) Distribúciu produktov zabezpečí na vlastné náklady dodávateľ, pričom čerstvé a spracované produkty 
bude dodávateľ dodávať priamo do sídla školských zariadení odberateľa a tieto školské zariadenia odberateľa 
zabezpečia distribúciu produktov pre svojich žiakov. 

6) Predpokladané časové obdobie dodávok je obdobie školského roka 2015/2016, t.j. od 15.9.2015 do 
30.6.2016. Dodávateľ je oprávnený prispôsobiť množstvo a časové intervaly dodávok produktov počas 
školského roka, s ohľadom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci v príslušnom kalendárnom roku 
v rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách. V prípade zmeny množstva 
alebo časových intervalov dodávok, je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať písomne alebo e
mailom odberateľa najmenej 7 pracovných dní vopred. Za riadne doručenie písomnosti týkajúcej sa 
informovania odberateľa sa považuje jej zaslanie na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to aj vtedy, ak 
si odberateľ doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne. Za riadne 
doručenie písomnosti týkajúcej sa informovania odberateľa e-mailom sa považuje zaslanie potvrdzujúceho e
mailu zo strany odberateľa. 

7) Dodávateľ je oprávnený v prípade nových legislatívnych zmien týkajúcich sa programu školské ovocie 
v priebehu školského roka upraviť množstvo a dodávku produktov po telefonickom dohovore s odberateľom. 

(Nadobudnutie vlastníckeho práva) 
8) Za odberateľa sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok produktov v jednotlivých školských 
zariadeniach odberateľa, odberateľom poverené osoby. Dodávateľ je povinný nechať si potvrdiť aspoň od 
jednej z uvedených osôb realizovanú dodávku s presne určeným množstvom dodaného tovaru podpisom na 
dodacom liste, pričom jedno vyhotovenie dodacieho listu si dodávateľ nechá pre seba a jedno vyhotovenie 
nechá odberateľovi. Prevzatím dodávky zo strany tu uvedených osôb prechádza vlastnícke právo k dodanému 
tovaru na odberateľa. 

(Kúpna cena a spôsob jej určenia) 
9) Kúpna cena produktov je stanovená hodnotami definovanými v Nariadení vlády SR č. 341/2009 
v znení neskorších zmien a doplnkov. Kúpna cena stanovená v Nariadení vlády SR č.341/2009 v zmysle 
neskorších zmien a doplnkov je maximálna a konečná. V nej sú zahrnuté aj náklady dodávateľa spojené s 
distribúciou, balením a skladovaním produktov, prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa 
plnenia tejto zmluvy. 

1 O) Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačný plagát, z ktorého bude 
zrejmé, že dodávky produktov vymedzených touto Zmluvou sú z časti financované Európskou úniou v rámci 
Programu podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Dodávateľ dodá 
informačný plagát odberateľovi. 

11) Za dodanie produktov, ako aj za aktivity zrealizované s cieľom osvety podľa čl. I. tejto Zmluvy sa 
odberateľ zaväzuje vystaviť pre dodávateľa písomný doklad, v ktorom budú potvrdené prijaté dodávky 
produktov a vykonané aktivity súvisiace s osvetou. 
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12) Cenu za dodané produkty vyúčtuje dodávateľ odberateľovi na základe dodacích listov zbernou 
faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu k 31.12. 2015, k 31.3.2016 a k 30.6.2016. Splatnosť 
faktúry je 30 dní od jej doručenia odberateľovi. Odberateľ uhradí cenu za dodané produkty bezhotovostným 
prevodom na účet dodávateľa, uvedený na faktúre. V prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry je 
dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

13) Odberateľ za zaväzuje poskytnúť dodávateľovi čestné vyhlásenie s písomným záväzkom, že poskytne 
informácie o prijatých spotrebovaných množstvách a hlásenie odberateľa o spotrebe produktov, ako aj 
ďalšie doklady podľa platnej metodiky a usmernení Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry. 

14) Odberateľ prehlasuje, že nemá uzatvorenú zmluvu s iným subjektom ako dodávateľom, ktorej 
predmetom je poskytovanie produktov v rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov 
v školách a zaväzuje sa takúto zmluvu počas trvania tejto zmluvy neuzavrieť. 

15) V prípade porušenia záväzku odberateľa (neposkytnutie hlásenia školy o spotrebe ovocia) ani do 30 
kalendárnych dní od skončenia štvrťroka je dodávateľ oprávnený uplatniť voči odberateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru za štvrťrok, za ktorý odberateľ neposkytol hlásenie. Uplatnenie 
a zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje odberateľa povinnosti hlásenie predložiť a ani povinnosti zaplatiť 
kúpnu cenu dodaného tovaru. 

16) Dodávateľ bude neodkladne komunikovať zmeny v metodike školského ovocia odberateľovi 
oznámením. Podstatné zmeny budú riešené uzavretím písomného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. Tieto zmeny budú vyvolané aktualizáciou metodického postupu v programe školského 
ovocia, alebo zmenou legislatívy. 

ČI. III. 
DODACIE PODMIENKY 

1) Odberateľ je povinný v objednávke uviesť nasledovné údaje: 
obchodné meno a sídlo dodávateľa a identifikačné údaje odberateľa 
číslo objednávky 
druh a množstvo objednaného tovaru s uvedením jednotkových cien 
požadovaný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a času 
požadované miesto dodania tovaru - konkrétne ZŠS odberateľa 
meno a priezvisko osoby oprávnenej tovar prevziať 
meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku vystavila 

2) Odberateľ je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so 
Zmluvou, objednávkou a doručenou faktúrou. 

3) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar podľa dohody v deň a v hodinu, na ktorú bol objednaný, 
na požadované miesto dodania tovaru - t.j. na konkrétne ZŠS. 

5) Dodávateľ sa zaväzuje, že bude koordinovať dodávky tovaru tak, aby sa nerealizovali v čase podávania 
obeda a to od 11: 15 hod. do 12:30 hod. 

6) Dodávka objednaného tovaru bude uskutočnená na účet a riziko dodávateľa až do okamihu prevzatia 
tovaru odberateľom od dopravcu na adrese odberateľa, a to potvrdením dodacieho listu. Dodací list je 
oprávnená potvrdiť osoba poverené odberateľom. 
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6) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve a v kvalite v zmysle objednávky. 

7) Dodávateľ je povinný pri dodávke tovaru dodržiavať hygienické zásady a predpisy pre prepravu, 
skladovania a manipuláciu s potravinárskymi výrobkami. 

Čl. IV. 
VADY TOVARU A NÁROKY VYPLÝVAJÚCE Z ICH UPLATNENIA 

1) Tovar má vady, ak nebol dodaný v požadovanom množstve a akosti a v dohodnutom čase podľa objednávky 
odberateľa. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než bolo uvedené v objednávke odberateľa. 

2) Odberateľ je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru. Zjavné vady tovaru je 
odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa zaslaním reklamácie formou e-mailu bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade rýchlo sa kaziaceho tovaru je odberateľ oprávnený tovar 
reklamovať aj ústne priamo pri jeho dodávke. Ostatné vady tovaru je odberateľ oprávnený reklamovať 
u dodávateľa v dobe spotreby tovaru. 

3) Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru od dodávateľa. 

ČI. V. 
ZÁNIK ZMLUVY 

1) Táto zmluva zaniká: 
a) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená 
b) dohodou zmluvných strán 
c) výpoveďou 
d) odstúpením od zmluvy. 

2) Dohoda musí byť písomná, musí v nej byt' uvedený dátum ukončenia zmluvného vzťahu a spôsob 
vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov Zmluvných strán z tejto Zmluvy vyplývajúcich. 

3) Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykoľvek vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej Zmluvnej strane. 

4) Od tejto Zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákoľvek Zmluvná strana v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší niektorú zo svojich povinnosti uvedených v tejto Zmluve a toto porušenie neodstráni ani 
v primeranej lehote na to jej poskytnutej druhou Zmluvnou stranou. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

ČI. VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.9.2015 do 30.6.2016. 

2) Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu 
ovplyvniť plnenie tejto Zmluvy. 
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4) Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vzťahy neupravené Zmluvou riadia zákonom č . 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5) Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi Zmluvnými 
stranami. 

6) Prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú obidve Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou 
dohodou. 

7) 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 štyroch rovnopisoch, 
z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Dve vyhotovenia Zmluvy sú určené 
pre dodávateľa a dve pre odberateľa. 

8) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po jej zverejnení odberateľom v zmysle§ 47a Občianskeho zákonníka. 

V Zlatých Moravciach, dňa ... .. .... ~ .. ~:. : ~~·. }~~5 

················································· ··· ··· 
Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka 

za odberateľa 

Materiál spracovfi · -n~a~ . ... .l.llL L 
Za správnosť: ...... „ •••• „„ .• „... „„.' ť//t ( / 
Dňa: ............ 1 .. ~ .. :.0.9. •.. .ZOJ.5„„.""" 

6 


