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K Ú P N A Z M L U V A 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník") v znení neskorších predpisov. 

Cl.I 
Zmluvné strany 

M.A.D.D. FRU1T, s.r.o., Michalovská 10, 
073 01 Sobrance 
Daniela Bujdošová, konateľka 
36730866 
SK2022310576 
Okr. súd Košice I odd. s.r.o. vložka 19275/V 

r 

VUB, a.s. pobočka Michalovce 
2694178653/0200 
056/643 2663, fax: 056/643 2653 
ul. Lastomírska 2, 071 01 Michalovce 
na strane jednej / ďalej len predávajúci/ 

Materská škola Michalovce , S.H.Vajanského 5 
S.H.Vajanského 5 , 07101 Michalovce 

Anna Veľková, riad.školy 
35542128 
DEXIA banka ,a.s. 
4260354006/5600 
0908454009 p. Marta Rovňáková 

na strane druhej / ďalej len kupujúci / 

Ô. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov 
z nich pre školský rok 2014/2015 v rámci programu „Školské ovocie", 
ďalej len tovar. 

Predávajúci: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
IČ DPH: 
Zapísaná: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Číslo telefónu: 
Prevádzka: 

Kupujúci: 
Sídlo: 
v 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: v 

Číslo telefónu: 
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2.2 Predávajúci je rozhodnutím PPA zo dňa 12.08.2014 pod číslom 
700/2146/2014 schváleným uchádzačom v programe „ Školské ovocie" 
pre školský rok 2014/2015. 

2.3 Predávajúci zabezpečí informačný plagát podľa čl. 14 NK/ES/ 
č.288/2009 pre každý zazmluvnený subjekt. 

2.4 Kupujúci vyplní a potvrdí čestné vyhlásenie školy na predpísanom tlačive, 
v ktorom sa zaviaže, že: 
a) bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach , spotrebe a úhradách 

za OZ 
b) nebude používať OZ na prípravu jedál a ani iným spôsobom, ktorý 

je v rozpore s požiadavkami nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 
v platnom znení 

c) je jej známe, že pri platbe žiakmi za OZ dodané v rámci tohto 
programu do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmi 
stanovená nariadením vlády SR č. 341/2009 Z. z. v znení nariadenia 
vlády SR č. 520/2010 Z. z. 

d) zabezpečí, že ovocie, zelenina alebo výrobky z nich budú spĺňať 
predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebude vykazovať 
zjavné kvalitatívne nedostatky 

e) že poskytne uchádzačovi informácie o prijatých a spotrebovaných 
množstvách OZ žiakmi 

f) písomne oznámi predávajúcemu každú zmenu údajov 
g) umožní vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám 

v súvislosti so správnym vykonávaním programu školské ovocie 
h) dodávky ovocia a zeleniny a výrobky z nich bude odoberať len od 

jedného schváleného dodávateľa a poskytovať najviac dvakrát 
týždenne. 

ČI. III 
Objednávacie podmienky 

3.1 Objednávky na dodanie jednotlivých druhov tovaru /zoznam predstavuje 
vybrané druhy ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje pomoc a sú 
v súlade s prílohou č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2009 Z. z. v znení 
nariadenia vlády SR č. 520/2010 Z. z. a je súčasťou tejto zmluvy ako 
príloha č.l/ kupujúci doručí predávajúcemu písomnou formou, faxom, 
e-mailom alebo telefonicky na tel. č. 056/643 2663 najneskôr 24 hodín 
pred realizáciou dodávky požadovaného tovaru. 

3.2 V prípade telefonickej objednávky kupujúci je povinný podľa zákona 
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve doručiť objednávku aj v písomnej 
podobe. 
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3.3 Každá predmetná objednávka, okrem telefonickej, musí obsahovať 
náležitosti podľa ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka, kde musí byť 
na nej uvedené: 

- obchodné meno kupujúceho 
- adresa alebo sídlo kupujúceho 
- právna forma kupujúceho 
- IČO kupujúceho 
- bankové spojenie 

Vyššie uvedené údaje na objednávke musia byť totožné s údajmi vo výpise 
z príslušného registra, alebo s údajmi v banke kupujúceho. Kupujúci je povinný 
každú zmenu uvedených údajov na objednávke nahlásiť predávajúcemu 
a doložiť aktuálny výpis z príslušného registra na svoje náklady. Nesplnenie 
tejto povinnosti zo strany kupujúceho zakladá jeho povinnosť za prípadnú 
škodu, ktorá vznikne na základe absencie relevantných údajov, vyplývajúcich 
z uskutočnených zmien u kupujúceho. 

ČI. IV 
Miesto plnenia 

4.1 Miestom plnenia je školská jedáleň pri Materskej škole, S.H.Vajanského 5 
v Michalovciach. 

ČI. V 

Termín plnenia 

5.1 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať tovar v dohod-
nutom sortimente a v lehotách určených touto zmluvou kupujúcemu 
na náklady predávajúceho z expedície dodávateľa tovaru do miesta 
prevzatia kupujúceho. 

5.2 Dodávka sa považuje za splnenú jej prevzatím zo strany kupujúceho. 

ČI. VI 
Cena plnenia 

6.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade s príslušnými normami 
stanovenými MP SR, bude uvedená na faktúre v deň uskutočnenia 
dodávky. 
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6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8.1 

8.2 

8.3 

V dohodnutej cene je zahrnutá aj cena za dopravu tovaru predávajúcim 
a cena za nevratné prepravné obaly. 
Predávajúci bude fakturovať ceny v súlade s ustanoveniami nariadenia 
Rady /ES/ č. 1234/2007, nariadenia Rady /ES/č. 13/2009 a nariadenia 
Komisie /ES/ č. 288/2009, 20% z celkovej ceny tovaru /s DPH/. 
/ceny sú uvedené v prílohe č. 1/ 
Cenník je aktuálny na školský rok 2014/2015. Ceny na ďalšie školské 
roky sa upravia novou kúpnou zmluvou, podpísanou obidvomi 
zúčastnenými stranami. 

ČI. VII 
Platobné podmienky 

Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar predávajúcemu uhradiť príslušnú 
finančnú čiastku na základe faktúry - daňového dokladu v zmysle zákona 
č. 289/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v čase splatnosti faktúry. 
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom prevode úhrad za dodaný 
tovar. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od dodania tovaru. 
V prípade nesplnenia peňažného záväzku kupujúcim, predávajúci má 
právo si účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty záväzku 
za každý deň omeškania. 
Pri nedostatkoch zistených inšpekciou PPA, spôsobených kupujúcou 
stranou, finančné následky znáša kupujúci. Do 14 dní bude vystavená 
faktúra na dlžnú čiastku. 

ČI. VIII 
Dodacie podmienky 

Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu dodať tovar 
v súlade s objednávkou, odovzdať doklady v deň dodania tovaru, ktoré sa 
na tovar vzťahujú a umožniť tak kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke 
právo k tovaru v súlade s touto zmluvou a Obchodným zákonníkom. 
Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a označeniu v súlade s právnymi 
normami a predpismi platnými v Slovenskej republike a v súlade 
s Potravinovým kódexom. 
Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, 
v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách. Prevzatie tovaru sa 
uskutoční za prítomnosti splnomocneného zástupcu kupujúceho, ktorý 
po dôkladnej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole potvrdí svojim 
podpisom a pečiatkou na faktúre predávajúcemu prevzatie tovaru. Faktúra 
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bude vyhotovená v 4 exemplároch./ 2x pre kupujúceho, 2x pre 
predávajúceho/. 

8.4 Kupujúci má právo tovar odmietnuť, neprevziať v prípade nevyhovujúcej 
hmotnosti a akosti tovaru, alebo ak tovar nespĺňa požiadavky vyplývajúce 
z platných štátnych noriem, zdravotných, hygienických a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

8.5 Ak predávajúci dodáva tovar v obaloch, vratné obaly je kupujúci povinný 
vrátiť pri nasledujúcej dodávke. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli na podávaní tovaru max. 2 x týždenne, min. 
2x mesačne v rámci programu „Školské ovocie", pričom pomer dodávok 
medzi čerstvým a spracovaným ovocím a zeleninou je 1 : 1 . 

8.7 Súčasťou tejto zmluvy je čestné vyhlásenie školy, /príloha č.4/ 
8.8 Škola v priloženom splnomocnení poveruje vedúcu školskej jedálne na 

plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie programu Školské 
ovocie na školský rok 2014/2015. 

ČI. IX 
Reklamácie 

9.1 Predávajúci zodpovedá za chyby dodaného tovaru, ktoré boli oznámené 
kupujúcim pri preberaní tovaru, najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru 
Reklamácie budú riešené na tel. č. 056/ 643 2663. 

ČI. X 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania obidvoma 
zmluvnými partnermi a uzatvára sa na dobu určitú, a to od 02. 09. 2014 
do 28. 06. 2015. 

10.2 Zmluvný vzťah touto zmluvou založený je možné ukončiť: 
- písomnou dohodou zmluvných strán 
- výpoveďou podľa nasledujúceho bodu 10.4 

10.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy môže ukončiť zmluvný 
vzťah písomnou výpoveďou s uvedením dôvodu výpovede zmluvy, ktorú 
je potrebné doručiť zmluvnému partnerovi. Výpovedná lehota je v týchto 
prípadoch tridsať dní, pričom začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnému partnerovi 
doručená. 

10.5 Práva a povinnosti, touto zmluvou neupravené, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

10.6 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou formou 
na základe dohody zmluvných strán, s výnimkou zmien tých častí zmluvy, 
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u ktorých je to prípustné previesť formou jednostranného právneho úkonu 
oprávnenou stranou tejto zmluvy. 

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, keď dva dostane 
kupujúci Jeden predávajúci, a jeden exemplár doručí predávajúci na 
adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vo všetkých prípadoch ide 
o originálne zmluvy. 

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne, s jej obsahom sa 
stotožnili, obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni, ani za ináč 
nevýhodných podmienok. 

V Michalovciach, dňa 02.09.2014 

v v 

Štatutárny zástupca predávajúceho: Štatutárny zástupca kupujúceho: 

073 01 SOBRANCE 
Prev Lastomlrska 2, Michalovce 

IČO: 36730866 
IČ DPH: SK2022310576 

Materská škola 
Michalovce 

u-!. Vaií*Tiského 5 

Daniela Bujdošová - konateľka 
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Zoznam schválených druhov ovocia a zeleniny v programe „ Školské ovocie 

pre školský rok 2013-2014 

Odporúčané množstvo 
Najvyššia úhrada 

platená žiakom 20% 
Porád, 
číslo 

Druh jednej porcie na žiaka 
v g alebo v L 

v eurách/1 porcia 
(s DPH) 

1 Jablko x do 200g 0,05 
2 Hruška x do 200g 0,05 
3 Broskyňa x do 200g 0,05 
4 Marhuľa do 200g 0,07 
5 Slivka x do 200g 0,05 
6 Čerešňa do 200g 0,08 
7 Rajčina x do 200g 0,06 
8 Paprika x do 200g 0,06 
9 Reďkovka do 200g 0,03 
10 Kaleráb do 200g 0,03 
11 Mrkva x do 200g 0,03 
12 Ovocné alebo 

zeleninové šťavy 

100% x do 200g 
0,11 

13 Ovocné pyré x do 200g 0,12 

x Sortiment tovaru dodávaný našou firmou 


