
Dodáva le!': 

KÚPNA ZMLUVA 
uza t, o rcn" \' zmysle § 409 a nasl. Obchodného zá konníka 

Pol' nohos podárske dru žstvo Tvrdošovce 
Széchenyi ho IO, THdošovce 94110 
IČO: 199524 
D i Č: SK 2020413043 
Bankový účet: 1254483553/0200 Vúb T"došovce 
Te lefón/fax : 035/649250 1 

V zastúpeni: Ing. Rozá lia Szabóová , Ing. Olga Ba loghová 
Zapísaný v OR OS Nitra. odd.: Dr vl. 172/N 
(ďalej aj iba .,dodávater") 

Odberatel': 

I 

115J''1{) '/»J'Tf: /tOl-At/eG / 
HEJ' 7;ľ k,v ii/ilI) , f. itAJA.t., Cff3 ~I ZLII rt h'tJ,(A I t!Z 

It/tTél?..r.w /IaLtI, /(AUA.J&A-~OľA 11.) 

I ČO Od J EJJ b !f6 

Čis lo účtu .33~ tJ. - lG II 
Telefón: 

DiČ : /.. fJ.Z l f) 'i<J *':, 
Ban~a: 11;(13 

ľax: 

Vzastúpeni: I~&- PE:TE/l L5j)AJ,g' /!, t!j~. -frt'IIt'//,-yI'J?é'<f~ 
Odberaler je zapisan~ \ 

(ďalej aj iba .. odberatcr··) 

PR EAMBULA 
Vzltl'fl(/om 11(/ program podpory Jpolreby Ol'ocia fi :.el ellilly pr e deli ti :';a/..ov v šl.. ollÍch , ' :my~/e p/mlle) 

legil llltlV)' UZllh'árujú zmlu vll é slraJly túto :.",111\'11. 
OdhylOI'é dru::stl'o SK rRUIT. ako =ó,'Iwpca dodú\'ou:!l'c'J\', má :lÍlljem o p m /..ylO\"unie Á\'Uhlm' ho Ct.'n'I\T/w 

aj 'ipracQ\'onéhu O\'OCIO na priamy kon:um dl!lOm CI ::IOÁom l' plnom re.tpeklť pril1cirm' p/alm~(:" lIol'/odc!I1i. 

\árVf.11I1!1 slrulIJgU! SR pre program , .• ~kolsla! Ol'OCle " 

Orocie u \'ľTobky poskyto\'ané nu =óklade teJlo =m"I\~\ m(ylÍ pówJd l ' Slo\'emkt!.1 I'f.'puhli/..l' . .'ip /ÚlI/1I 
norn~\ Jo'ulil) l ' JtÍ/ude s Pvtravinový", kódexom SR a nariadenia EK o obchodni'ch normach aje v.\P~· ~ IOI'Ulll; 

\:\if ll,:ne ,:/ensk):mi Jubjektanu Odby tového dru:.srvo SK FRUIT . 
C/ensk.\'mi subjektamI =apojen.\mll do program1l " Sko/ski! o l'ocie" ODPO SK FRUIT ,Hi FR UCTOP 31'(1 /. 

s,r.O. OHrmiee. PD Tvrdo.fOl 'ce. OVD-OvocilláTlJ..e tlru lsll'o. Dvory 11. Ž itll llOIl. por"olwspodtir Nuw! ZúmJ..y. (1. \ . 

Č l . I. 
PREDM ET ZMLUVY 

I) Na zák lade tejto zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať pre odbcratera v rámci programu .. ~o"~~ 

ovocie" čerstvé ovocie - jablká a spracované ovocie v podobe I 00% jabl~ovej šťavy. ktoré budú určene na 
priam) konzum deťom a žiakom. 
2) Dodávatel' prehlasuje. že je oprávnen)' zabezpečovať dodávk) OZ ako schvá lený uchádzač 
platobnou agentúrou v zmysle platných nariadení vlád) SR 341 /2009 Z.z. 
3) Pri poskytovani čerstvého ovocia bude dodávatel'. pri priležitosti využivania vorného času alebo v 
rámci rôznych vyučovacích predmeto\. na požiadanie bezodplatne vykonávať pre deti a žia~o\. ktor; 



\) u2ivajú aktivi ty a činnost" odberatel'a. osvetu spočívajúcu \ organizovaní exkurzii \ ovocn5 ch sadoch. 
v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávatel'a, zabezpečovať dist ribúciu propagačn} ch materiál",. 
organizovať odborné prednášky na danú tému a pod 

Čl. II . 
SPÔSOB POSKYTOV ANIA DODÁVOK 

I) Dodávky čerstvého ovocia a štiav podra čl. III. tejto zmluvy a aktivity určené na osvetu budú LO 

strany dodávate ra zabezpečované pre odberatera v priebehu ško lské ho ro~a na základe podpisanej 
zmluv) medzi oboma stranami. 
2) Dodávatel' zabezpečí dodávky pod ra ods. I IOhto článku najviac dvakrát za týžde li 
počas školského roka. pričom pomer medzi čerstvým ovocím a spracovaným ovocím dodaným 
do jednej školy je I: I (jablká: šťava). 
Dodávky budú realizované pravidelne. v deň dohodnut)' s dodávaterom. na zák lade telefonickej 
objednávk) . Ak z organizačných dôvodov dodávatel' musí meniť tenmín plánovanej dodávk) ovocia je 
povinn) vopred infonmovať odberatera. 
3) Dopravné náklad) spojené s poskytnutím ovocia a jablkovej šťavy a vykonaním osvetovej aktívíty 
znáša dodávate !". 

Č l. III. 
ŠPEC IFIKÁC IA DODÁ VOK 

I) Dodavater sa zaväzuje. že zabezpečí pre odberatera dodavku odporúča ného 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 šťavy v rozsahu I porcía (do 0.20 I) najedného žíaka. 

K vali ta dodan~ ch jabik bude prvej tried) , jablká budú zabalené v egal izov anom obale -
nevratnom kartóne. alebo vratnom obale. 

K valita 100%-nej jablkovej šťav) je prvej tried) z čerstvo V) lisovaného ovocia. neobsahuje 
pridaný cUKor. umelé sladidla a iné prídavné konzervačné latky. 

Jej balenie pozostáva zo špeciálnych plasticky ch ol\áratel'ných obalov. ktoré sú ,dol~n~ 

v papierovej krabici. 
Celkové dodané množstvo jabik v kilogramoch a jablkovej šťavy v litroch je určené na základ~ 

objednáv~) Odberatera. ktorú vykonáva na základe počtu žiakov/porcií. pričom Dodávatel' sleduk 
a usmerňuje dodržiavanie pomeru I: I (jablká: šťava) v ramci dohodnutého časového obdobia - pod ra Čl. 
V .. odsl. 3. 
2) Skladovanie ovocia a jablkovej šťavy zabezpečuje dodávate!' vo vlastných. resp. \ prenajat) .:h 
skladovacíc h priestoroch. ktoré splňajlt základné hygienické a bezpečnostné predpisy. 
3) Distribúc iu jabik ajablkovej šťavy zabezpečía spo l očne vzájomnou súči nnosťou odbera'c·r 
a dodávate!". pričom dodávate!' zabezpečí na vlastné náklady dopravu jabik a jablkovej šťav \ do sídla 
odberatera a odberater zabezpečí sprostredkovanie jabik a jablkovej šťavy pre žiakov. . 
4) Časové obdobie dodávok je obdobie školského roka. l.j. od 03.09. do 30.06. 
Dodávky budú rea li zované v množstvách požadovaných odberate rom I x krát do týždňa. v deň určený 

pod ra telefon ickej dohody. 
(Nadobudnutíe vlastníckeho práva) 

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

Meno a priezvísko, komakl' ~ L..r~ ItJ,4 ŠE 'f> TA'!<ovlŕ O;Y / ~'r,z .L6-t.,u 
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I 

Dodávateľ je povinn} nechať si pOtvrdiť aspoň od jednej z uvedení ch osôb real izovanú dodávku s presne 
určen}m množstvo dodaných jabík a jablkovej šťavy podpisom na dodacom liste. pričom dve vyhoto\ cnia 
dodac ieho listu si dodá\ater nechá pre seba a dve vyhotovenia nechá odberaterovi. Prevzatim dodávk) 
zo stran) tu uveden}ch osôb prechádza vlastnícke právo k dodaným jablkám ajablkovej š ťave na 
odberatera. 
Dodávatel' nezodpovedá za vad) vzníknuté v zariadení odberatera. 
Zjavné vady (chýbajúci tovar. viditeľné poškodenie. atď.) je odberater povinn} ihneď v)značiť na 
dodacom liste pri preberaní dodávky s podpisom zodpovedného pracovníka. 
Iné chyby reklamovať písomne, v najkratšom možnom čase od prebratia dodávky ovocia. 

(Kúpn a cena a spôsob jej určenia ) 

6) Zmluvnými stranami dohodnutá jednotková kúpna cena za I porciu (do 0.20 kg) dodaných jabík 
je 0,05 EUR vrátane DPH. jednotková kúpna cena dohodnutá za I porciu (0.20 litra) jablkovej šťavy je 
0, 15 EU R vrátane DPH . 
V tomto článku dohodnuté ceny za I porciu (do 0.2 kg) jabík a za I porciu (0.20 litra) jablkovej šťav, sú 
definitívne a sú v nich zahrnuté aj náklady dodávate!'a spojené s di stribúciou, balením a sk ladovaním 
dodaného tovaru. pripadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluV). 
7) Odberater sa zaväzuje osadiť na vidite!'nom mieste vo svojom sídle informačnú taburu. z ktorej 
bude zrej mé. že dodávky ovocia ajablkovej šťavy sú z čast i financované Európskou úniou. Dodávatel' sa 
zaväzuje dodať túto informačnú tabu!'u odberaterovi do 30 dní od prvej dodávky. 
8) Za dodané ovocie ajablkovú št'avu, ako aj za aktivity zrea lizované s cierom os\et) podra čl. I. 
tejto zmluvy sa odberater zaväzuje vystavit' pre dodávate ra písomný doklad. v ktorom budú potvrdené 
prijaté dodávky čerstvého ovocía a vykonané aktivitv súvisiace s osvetou. 
9) Cenu za dodané ovocie a jablkovú št'avu V) účtuje dodávateľ odberaterovi na základe dodacích 
listov faktúrou s náležitost'ami riadneho daňového dokladu vžd) k posled nému dňu mesiaca. v ktorom 
boli dodávky realizované. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. Odberateľ uhradí cenu za dodané 
jablká a jablkovú št'avu bezhotovostným prevodom na účet dodávate ra. uveden} na faktúre. V prípade 
omeškania s úhradou ktorejkorvek faktúry je dodávater oprávnený účtovať odberaterovi úrok, 
z omeškan ía vo výške 0.01% z dlžnej su my za každi del~ omeškania. 

Čl. IV. 
ZÁ VAZNÉ PREHLÁSEN IE 

I. Pod ra nariadenia Komisie (ES) Č. 288/2009 sa OdberaleI' zaväzuje že : 
a) nebude používať dodané ovocie a št'avy na prípravu jedál v zariaden i. na ktoré poskytuje EG 

pomoc na základe vyššie spomenutého nariadenia. 
b) ovoc ie a šťavy. na ktoré sa vzťahuje pomoc. budú určené len na spOt rebu detí a žiakov v zariaden í 

odberatera ( program., kolské ovocie") 
c) bude viest' oddelenú evidenciu O dodávkach. spotrebe a úhradách prijat~ch od žiako\ v progra'ne 

školské ovocie 
d) prí platbe žíakmi za dodané ovocie a šťavy v rámci tohto programu do škôl sa neprekročí 

najvyššia úhrada platená žiakmi/deťmi stanovená nariadením vlády SR č . 3.J 1/2009 Z.z. 
e) odobraté množstvo ovocia na ktoré sa vzťahuje pomoc je obmedzené na 0.20 kg porciu ovocia na 

deň a žiaka alebo na 0.20 I šfavy na deň a žiaka zapísaného v škole na vyučovací deň. 
2. Odberater čestne prehlasuje. že si nebude nárokovať na dotáciu z prostriedko\ EÚ a ponechá toto 
rozhodnutie na dodávate ra. 
3. Odberateľ zároveň prehlasuje, že nebude spolupracovat' súčasne aj s iným dodávatel'om rovnak) ch 
komodít pod ra čl. I. bod I. tejto zmluvy v programe "Školské ovocie". 
4. Odberater sa zaväzuje nahradiť škodu dodávaterovi z titulu odobratia podpory z EÚ v prípade. že 
kontrolný orgán zistí porušenie záväzkov odberate!'a uvedených v článku IV. a V. tejto zmluvy. 
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Č l . V. 
INÉ OO H : ONAN IA. 

I. Odberater sa zaväzuje predložiť dodávatel'ovi formulár "Čestné \yhlásenie ~koly" 
(predškolského zariadenia). pri/oha C.~ v dvoch vyhotoveniach v lehote najneskôr do 5 dní 
odo dňa doručenia formuláru. 
2. V prípade. že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez školskú jedáleň. splnomocni 
školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh, ktoré vyp lývajú z rea li zácie programu školské ovoci,:,. 
3. Odberater predloží sumárny v}kaz odberu produktov na program školské ovocie-
"H lásenie školy o spotrebe ovocia. zeleniny a v)robkov z nich" (príloha c.5) 
\žd~ na konci dohodnutého obdobia a tO najneskôr do 14 dní po skončení tOhtO obdob ia. 
4. Dohod nutý m časov)m obdobim je: 
a.) od I. septembra do 31. decembra 
b.) od I.januára do 31. marca 
c.) od LaprII. do 30. jún. 

Čl. V L 
ZÁVEREČ ' É VSTA O VEN IA 

I) Dodávater a odberater sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnost i ach . kloré 
môžu ovp lyvn iť plnenie tejtO zmlu v). 
c) Každá zo zmluvn)ch strán môže vypovedať tútO zml uvu bez udania dôvodu s 3-mesačnou 
V) poved nou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejtO zmluvy má druhá strana 
právo zmluvu vypovedať s 2-mesačnou výpovednou lehoto u. pri obzvlMť závažnom porušeni s okamžitou 
platnosťou. Výpovedná lehota začína plyn úť odo dňa doručenia výpovede druhej strane. 
3) Kúpna zm luva sa uzatvára na dobu určitú a to do vyčerpania peňažn ých prostriedkov z fo ndo\ 
EÚ určenýc h pre prog ram škols ké ovocie. 
Táto zmluva môže b)1' zmenená len pisomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvn)m i st ranami . 

4) Pripadné spory vyplývajúce z tejto zmluv)' budú obidve zmluvné stran) riešiť prťdnostne 

vzájomnou dohodou . 
5) Zmluvné s tran) prehlasujú. že zmlu vu uzatvorili s lobodne a vážne. nie" ties ni ani 7a inak 

nápadne nevý hodn)ch podmienok. s jej obsahom bez výhrad súhlasia. na znak toho IU \ d\och 
rovnopisoch, z ktorých každ) sa považuje za ori ginál, vlastnoručne podpisujú. Jedno \)holOVťl1ie 
zmluV) je určené pre dodávate ra a jedno pre odberatera. 

6) Kontaktná osoba pri spisani zm luvy a zmene dát (adresa. č í slo ÚČtu ,,): 

....... ~ .. J& {t. "! ,,4. . .fl<:. .t;, II I. <0.':':.:. L ... 3.. 'p. .lr-./ J.,,,.! G..t../ P.. !.tJJ?. ........ "" ................................ . 

7) Kontaktná osoba odbytu za Dodávatera: Ing. Peter Bíroczi. tel.:0905 520608 

, . 
V lt...i-c...JJ Jn-,.u.-."'!-U-l (/ fC. '/ . .Lv V ........ ~ .. c ......................................... dňa ... ............ ........ . 

J ' I ~ ~r" 7 l-,.k ... ... .................. ..... ........... ........ " 

za dodávatera za odberatera 


