
ZMLUVA
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

obchodné meno :

sosídlom :

IČO :

DIČ :

V zastúpení :

označenie registra :

číslo zápisu :

bankové spojenie :

č. účtu :

tel.,fax :

e-mail:

HOOK, s.r.o.
Toryská 6, 040 11 Košice
36 216 224
2021691716
Ing. Ľubor Lelovits - konateľ
Okresný súd Košice l
vložka číslo z 13482/V, oddiel : Sro
Tatra banka, a.s. Košice
2928832911/1100
055/640 5140, 0917 564 429, 0903 900 150
pavolhuscava@hook.sk

a ko do dá v a í e ľ (db/ej len dodávateľ)

a

Názov:

Adresa:

Odberné miesto:
IČO:
V zastúpení:
Osoba oprávnená konať
vo veciach administratívy:
Bankové spoj enie :

Č. účtu:
Tel., fax:
e-mail:

Obec Hankovce 1

086 46 Hankovce
Materská škola Hankovce 1, 086 46
Základná škola Hankovce 23, 086 46
ŠJ pri MŠ Hankovce 1, 086 46
321991
Ján Grega-Jakub - starosta obce

Bc. Mária Červeňáková - vedúca ŠJ
Prima Banka Slovensko
SK1356000000003617099008
0907 618 191
mshankoVceQDgmaiLcom

a ko o db e r a t e l' (ďalej len odberateľ)

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich, spĺňajúce
predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť bez vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov,
v súlade s nar. vlády SR č. 341/2009 Z.z. V znení nar. vlády SR č. 520/2010 Z.z., v presnej špecifikácii
uvedenej v prílohe 1. tejto zmluvy a záväzok odberateľa uvedený predmet zmluvy odoberať za

I.Predmet zmluvy

dohodnutých zmluvných dojednaní a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.



II.Množstvo dodávky

.
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvy sa bude
riadiť počtom prihlásených žiakov/detí odberateľa a počtom porcií na

1 žiaka/dieťa odberateľa v
danom mesiaci. Maximálny odber na l žiaka/dieťa budú 2 porcie týždenne, pričom pomer medzi
čerstvým ovocím azeleninou aspracovaným ovocím a zeleninou je určený v súlade s platnými
právnymi predpismi pre daný školský rok.

III.Cena a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená v súlade s aktuálne platnými právnymi
predpismi a je špecifikovaná v prílohe č. l tejto zmluvy, na ktorú bude odberateľ (jeho žiaci/deti)
doplácať sumu určenú platnými právnymi predpismi pre daný školský rok. Kúpnu cenu dohodnutú
v zmysle predchádzajúcej vety, je možné zo strany dodávateľa jednostranne meniť len na základe
zmeny platných právnych predpisov na predmet zmluvy vzťahujúcich a to dňom ich účinnosti.

. V jednotkovej cene za
1 porciu predmetu zmluvy sú zahrnuté aj dopravné náklady.

. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kúpnu cenu podľa bodu l. tohto článku bude dodávateľ spolu
s DPH V zákonom stanovenej výške, účtovať odberateľovi po každej dodávke faktúrou, na základe
súhrnného dodacieho listu. Splatnost' jednotlivých faktúr bude do 7 dní odo dňa ich vystavenia.

. Zmluvné strany sa dohodli, že V prípade, ak odberateľ poruší svoje povinnosti uvedené a opísané
V čl. VI. bode 1. tejto zmluvy a dodávateľ bude z uvedeného dôvodu sankcionovaný Pôdohospo-
dárskou platobnou agentúrou alebo iným správnym orgánom, tak v takomto prípade sankcia, ktorá
bude zaväzovať dodávateľa na vrátenie finančných prostriedkov alebo bude znamenať neprepla-
tenie dotovanej časti ceny, bude recipročne uplatnená v plnej výške voči odberateľovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, že V prípade ak odberateľ bude v omeškaní s úhradou splatných faktúr,
má dodávateľ právo pozastaviť nasledujúcu dodávku, resp. túto uskutočniť len na základe priamej
platby.

IV. Podmienky predaja

Zmluvné strany sa dohodli, že počet, druh ovocia a zeleniny a výrobkov z nich a miesto dodania
bude bližšie vymedzený v jednotlivých písomných objednávkach odberateľa, ktoré budú doručené
dodávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred termínom dodávky vo forme mailovej alebo faxovej

korešpondencie, cez webový objednávkový portál dodávateľa, prípadne telefonicky.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude odberateľovi dodávať predmet Zmluvy na dodávku
ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, v pracovných dňoch do jeho priestorov nachádzajúcich sa na
adrese ŠJ pri MŠ Hankovce 086 46.
Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávanie a preberanie predmetu Zmluvy na dodávku ovocia

a zeleniny a výrobkov z nich, sa bude uskutočňovať na základe Súhrnného dodacieho listu, ktorý
budú podpisovať zodpovední zamestnanci oboch zmluvných strán.

V. Doba trvania

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc 1.dňom školského
roka (02.09.) a končiac posledným dňom školského roka (30.6.)po jej podpise oboma stranami.
Zmluvné strany sa dohodli na prolongácii tejto zmluvy pre každý nasledujúci školský rok po jej
podpise, ak ktorákoľvek zmluvná strana najneskôr 3 mesiace pred ukončením jej platnosti
neoznámi písomne druhej zmluvnej strane, že platnosť zmluvy končí posledným dňom
príslušného školského roka.



v zastúpení :

Ing. Ľubor

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

Odberateľ sa zaväzuje:
a.) že nebude používať ovocie a zeleninu a výrobky z nich na prípravu jedál a ak bude podávané

spoločne s obedom bude viesť osobitnú evidenciu o spotrebe ovocia a zeleniny a výrobkov z

nich, na ktoré poskytuje EÚ pomoc na základe vyššie uvedeného nariadenia
že ovocie azeleninu avýrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na

spotrebu žiakov/detí v škole
že bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov za
ovocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc
že pri platbe žiakmi/deťmi za ovocie a zeleninu a výrobky z nich v rámci tohto programu do

škôl sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmi/deťmi stanovená platným právnym

predpisom.
že zabezpečí, že ovocie a zelenina avýrobky z nich budú spĺňať predpísané požiadavky na
kvalitu a nebudú vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky

b.)

c.)

d.)

e.)

2. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu u odberateľa za účelom dodržiavania

záväzkov uvedených a opísaných v bode l. tohto článku.

VII. Záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany sa dohodli, že podpisom tejto zmluvy rušia a zároveň zanikajú týmto

úkonom všetky doterajšie zmluvné vzťahy, ktoré táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza

v prípade, že takéto zmluvné vzťahy boli medzi nimi skôr uzatvorené .

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami,účinnosť dňom

nasledujúcim po jej zverejnení na web - stránke odberateľa, alebo jeho zriaďovateľa,

prípadne v obchodnom vestníku. Odberateľ sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu najneskôr do

7-ich dní od jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy podpísanými písomnými dodatkami.

4. Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch vrátane jej prílohy č. l, pričom každá zmluvná

strana obdrží jeden exemplár ajeden exemplár obdrží Poľnohospodárskaplatobná agentúra.

5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obch. zákonníka.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že si túto zmluvu prečítali,

jej obsahu porozumeli, že dobrovoľne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a na znak súhlasu

s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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Dodávateľ : Odberateľ : ,_„,„/×-~t-x.›

HOOK, s.r.o. Obec Hapkovćé v
ätàccől-UXNKOVCE j/ zč.ú.: 2098 5/ j j. '7 /7
\

:D0321 Vir' 4' 1/

v zastúpení :

Ján GreŠa-Jakub

\J

- . its - onateľ - starosta obce


