
 

 

Kúpna zmluva 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

1. Predávajúci : GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko – vinohradnícke družstvo 

                             Okružná 3771 

                             979 01 Rimavská Sobota 

                             IČO : 36 059 005 

                             DIČ : SK 2021730986 

                             Bankové spojenie : VÚB, a.s., číslo účtu : 1703502757/0200 

                             SK72 0200 0000 0017 0350 2757, SUBASKBX  

                             Zapísané v obchodnom registri OS Banská Bystrica v odd. Dr., vl. č. 391/S 

     Zastúpené :   Ing. František Tóth, PhD. – predseda 

                             Ing. Ján Balog – podpredseda 

 

2. Kupujúci :    Obec Hrnčiarske Zalužany 

                          IČO : 00318795 

   Zastúpené :  Ing. Branislav Nociar - starosta  

                         Materská škola   

                         Hlavná 212 

                         980 12 Hrnčiarske Zalužany 

                         Kód školy : 710019211 

  Zastúpené :  Mgr. Katarína Lochová - riaditeľka    
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II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa 

zaväzuje prevziať od predávajúceho ovocie v rámci programu ,,Školské ovocie pre školský rok 

2016/2017“ na základe Rozhodnutia číslo 700/2337/2016 zo dňa 09.08.2016 o schválení 

uchádzača na zabezpečovanie dodávok jabĺk, hrušiek, broskýň, marhúľ, sliviek, čerešní, 

jahôd, ovocných alebo zeleninových 100 % - ných štiav do škôl a realizáciu ostatných činností 

(zabezpečenie zariadení a propagácie v školskom roku 2016/2017). 

2.2. Frekvencia zabezpečovania OZ je stanovená najviac dvakrát do týždňa počas školského 

roka v závislosti na dostupnosti a sezónnosti OZ, pričom dodávateľ musí byť schopný 

zabezpečiť zásobovanie minimálne dve realizačné obdobia. Dodávky spracovaného ovocia 

a zeleniny nepresiahnu 50 % podiel, ktorý je sledovaný uchádzačom podľa jednotlivých 

realizačných období dodávok OZ a kontrolovaný prostredníctvom počtu dodaných porcií do 

jednej školy.                                                                                                                                                                              

Realizačné obdobia dodávok sú nasledovné :  I. 01.09.2016 – 31.12.2016 

                                                                                  II. 01.01.2017 – 31.03.2017 

                                                                                  III. 01.04.2017 – 30.06.2017 

Finančná pomoc predstavuje úhradu ceny za dodané OZ a nákladov na súvisiace činnosti vo 

výške 80 % zo zdrojov EÚ. V prípade OZ 20 % hradí školské zariadenie (rodič, súkromné 

zdroje) a v prípade súvisiacich činností a sprievodných opatrení žiadateľ o pomoc. 

2.3. Spôsob dopravy predmetu plnenia je uskutočnený dopravnými prostriedkami 

predávajúceho na vlastné náklady v predpísaných obaloch vratných u ovocia a nevratných 

u dodávanej šťavy. 

 

2.4. Miestom uskutočneného plnenia – odberným miestom je sídlo kupujúceho. 

 

III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

3.1. Účastníci zmluvy dojednávajú ďalej uvedené nákupné ceny podľa druhov ovocia 

nasledovne :  

                                             a., jablko                 1 kg    1,13 EUR s DPH 

                                             b., hruška                1 kg    1,25 EUR s DPH 

                                             c., broskyňa            1 kg    1,35 EUR s DPH 



 

 

3 

                                             d., slivka                  1 kg    1,27 EUR s DPH 

                                             e., čerešňa              1 kg    2,04 EUR s DPH   

                                             f., jahody                 1 kg    3,84 EUR s DPH 

                                             g., ovocná šťava     1 l       2,80 EUR s DPH   

                                             h., marhule              1 kg    1,80 EUR s DPH   

 

3.2. Cena fakturovaná pre kupujúceho – odberateľa je podľa druhov nasledovná : 

                                a., jablko                 1 kg    0,23 EUR s DPH spolu 5 porcií 

                                b., hruška                1 kg    0,25 EUR s DPH spolu 5 porcií 

                                c., broskyňa            1 kg    0,28 EUR s DPH spolu 5 porcií 

                                d., slivka                  1 kg    0,25 EUR s DPH spolu 5 porcií 

                                e., čerešňa              1 kg    0,41 EUR s DPH spolu 5 porcií 

                                f., jahody                 1 kg    0,77 EUR s DPH spolu 5 porcií 

                                g., ovocná šťava     1 l       0,56 EUR s DPH spolu 8 porcií – poskytujeme 33 

% zľavu pre školský rok 2016/2017 (0,38 EUR/L = cena so zľavou) !!!   

                                    h., marhule                1 kg     0,36 EUR s DPH spolu 5 porcií 

Najvyššia úhrada platená školským zariadením (20 %) v EUR za 1 porciu nemôže byť 

prekročená : 

u jabľk  0,05 EUR vč. DPH                                      u sliviek 0,05 EUR vč. DPH 

u hrušiek 0,05 EUR vč. DPH                                   u čerešní 0,08 EUR vč. DPH 

u broskýň 0,05 EUR vč. DPH                                  u jahôd 0,15 EUR vč. DPH 

u ovocnej šťavy po zľave 0,05 EUR vč. DPH        u marhúľ 0,07 EUR vč. DPH 

 

3.3. Vyúčtovanie dodávok a spôsob fakturácie sa dojednáva nasledovne : dodávateľ vystaví 

Dodací list pri každej dodávke s označením druhu a množstva ovocia alebo výrobkov. 

Fakturácia sa vykoná mesačne s tým, že dodané množstvá ovocia a výrobkov z nich sa 

vyfakturujú v počte porcií podľa skutočných dodávok. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 14 

dní od jej doručenia. Platba môže byť hotovostná do registračnej pokladne alebo 

bezhotovostná prevodom na účet dodávateľa. 

 

IV. 
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Osobitné dojednania 

4.1. Účastníci zmluvy sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať žiadne informácie tretím 

osobám, ktoré získali v súvislosti s obchodmi podľa tejto zmluvy, prípadne, ktoré by mohli 

poškodiť vzájomné vzťahy oboch alebo jednu zo strán. 

 

4.2. Účastníci zmluvy sa dohodli zriadiť informačnú tabuľu. Každá škola zapojená do 

programu vystaví pred budovu školy informačnú tabuľu v predpísaných rozmeroch 

a obsahom. Informačnú tabuľu dá vyhotoviť dodávateľ na vlastné náklady. Informačná 

tabuľa obsahuje znak Európskeho spoločenstva. 

 

V. 

Všeobecné ustanovenia 

 

5.1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne 

a schválené podpisom obidvoch strán. Tieto dodatky sa stanú súčasťou tejto zmluvy. 

 

5.2. Vo všetkých prípadoch odstúpenia od zmluvy sú strany povinné vykonať finančné 

a majetkové vyrovnanie podľa stavu ku dňu účinnosti zrušenia zmluvy. 

 

5.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a je vyhotovená v troch 

vyhotoveniach, z ktorých okrem zmluvných strán sa jedno vyhotovenie pošle na PPA 

Bratislava.  

 

5.4. Zmluvné strany potvrdzujú záväzky z tejto kúpnej zmluvy svojím podpisom, zmluvné 

strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto nebola dohodnutá v tiesni ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

V Rimavskej Sobote dňa 02.09.2016 

 

Za predávajúceho :                                                       Za kupujúceho :  
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