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Zmluva o dodávkach tovaru  

v Programe Školské ovocie na školský rok 2018/2019 

 

uzatvorená podľa ust. § 412 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

Dodávateľ: 

Zdravo a Chutne.com, s.r.o. 

Zapísaná na Okresnom súde Trnava vložka číslo: 39635/T 

sídlo: Šalgočka 61, 925 54 Šalgočka 

IČO: 50 791 079  

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

 

Objednávateľ: 

Základná škola Eduarda Schreibera 

Sídlo:   Schreiberova 372,  020 61  Lednické Rovne 

 

Zastúpený : Mgr. Ľuba Potočná 

E mail:  alena.hantakova@zsledrovne.sk 

Telefón : 042/4693547,  0902 212 060  

 

uzatvárajú spolu túto zmluvu o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie 

na školský rok 2018/2019. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy sú dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, ktoré dodáva dodávateľ           

na základe požiadaviek objednávateľa v súlade s príručkou pre žiadateľa v Programe Školské 

ovocie a zelenina a nariadením vlády SR č. 189/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu 
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spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „nariadenie vlády“) a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať ovocie, zeleninu a výrobky z nich objednávateľovi na základe 

objednávok objednávateľa, a to v dohodnutom množstve, kvalite, čase a na dohodnuté 

miesto. 

2. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu. 

3. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť odobraté množstvo ovocia, zeleniny a výrobkov 

z nich písomne, a to vyplnením a odovzdaním hlásenia o spotrebe. 

4. Objednávateľ je povinný viesť riadnu evidenciu dodaného sortimentu ovocia, zeleniny 

a výrobkov z nich.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje umiestniť na viditeľnom mieste v priestoroch svojho sídla 

informačnú tabuľu, z ktorej bude zrejmé, že dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich 

v rámci programu Školské ovocie sú čiastočne financované z EÚ, pričom túto informačnú 

tabuľu je povinný dodať objednávateľovi dodávateľ v bezodkladne po podpise tejto zmluvy.  

6. Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar objednávateľovi na základe objednávky 

a objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v prospech dodávateľa.  

7. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si oznámiť akékoľvek dodatočne zistené dôvody,     

ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah 

plnenia.  

 

Článok III. 

Trvanie zmluvných záväzkov 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a jej účinnosť je 

viazaná na obdobie školského roka 2018/2019 a zároveň na dobu trvania Programu Školské 

ovocie. 

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že kúpna cena ovocia, zeleniny a výrobkov z nich bude 

určovaná dohodou zmluvných strán na základe aktuálnej trhovej hodnoty dodávaných 

produktov, v závislosti na ich druhu, množstve, kvalite.  
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2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že úhrady od žiakov nesmú presiahnuť sadzby stanovené 

v Prílohe č. 1 nariadenia vlády, resp. aktuálnej príručky pre žiadateľa a to na základe faktúry 

dodávateľa s lehotou splatnosti 10 dní.   

3. Objednávateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v prospech dodávateľa na 

základe ním vystavenej faktúry, a to v lehote splatnosti podľa článku IV.2 tejto zmluvy. 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

 
 
1. Na práva a povinnosti účastníkov ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov). V prípade ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným         

či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné             

a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť 

neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie 

zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného.                   

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len 

písomne po vzájomnej dohode. 

3. Zmluvu je možné písomne vypovedať po vzájomnej dohode zmluvných strán s výpovednou 

lehotou 3 mesiace. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží 

každá zo zmluvných strán a jedno vyhotovnie Pôdohospodárska platobná agentúra. 

5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,    

že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, 

súhlasia s jej obsahom a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej 

vôli, ju slobodne a vážne vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
 
 
V Lednických Rovniach , dňa  30. 6. 2018 
 
 
 
 
 
___________________________________                                    _______________________ 
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.                                                               
                     (Dodávateľ)                                                                                             (Objednávateľ) 
 


