ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Dodávateľ:

Boni Fructi, spol. s r.o.
sídlo:
Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
zast.
Ing. Jozef Vozár, konateľ
IČO:
35 766 981
bankové spojenie:
xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis:
Obchodný register OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 19106/B
(ďalej aj iba „dodávateľ“)

Odberateľ:

Mesto Trnava
sídlo:
zast.:
IČO:

Hlavná 1, 917 71 Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
00 313 114

(ďalej aj iba „odberateľ“)

Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách
v zmysle platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu
Čl. I.
PREDMET ZMLUVY
1)
Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa, na
základe jeho požiadaviek, dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, v rámci programu
„Školské ovocie a zelenina“, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti odberateľa špecifikovaných v odseku 3 tohto článku zmluvy (ďalej
len „deti a žiaci v školách“), v súlade s Nariadením vlády SR č. 189/2017 Z. z. (ďalej len
„Nariadenie vlády“), ako aj platnej Príručky pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci
školského programu vydanej Pôdohospodárskou Platobnou Agentúrou, (ďalej len “Príručka“),
a prípadne ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2)
V súvislosti s poskytovaním ovocia a zeleniny sa môžu zmluvné strany dohodnúť, že
dodávateľ na základe písomnej žiadosti odberateľa, uskutoční bezplatne pre deti a žiakov
v školách, sprievodné vzdelávacie opatrenia spočívajúce napríklad v organizovaní exkurzií
v ovocných sadoch, v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávateľa, zabezpečí distribúciu

propagačných materiálov, organizovanie odborné prednášky na danú tému a pod. podľa možností
dodávateľa.
3)
Do programu „Školské ovocie a zelenina“ sú zapojené nasledovné školy, ktorých
zriaďovateľom je odberateľ:
Materská škola L. van Beethovena 16, Trnava,
Materská škola Botanická 12, Trnava,
Materská škola Čajkovského 28, Trnava,
Materská škola Hodžova 40, Trnava
Materská škola Jiráskova 25, Trnava,
Materská škola Limbová 4, Trnava,
Materská škola Murgašová 13, Trnava,
Materská škola Narcisova 2, Trnava,
Materská škola Okružná 27, Trnava,
Materská škola Spartakovská 10, Trnava,
Materská škola V jame 27, Trnava,
Materská škola T. Tekela 1, Trnava,
Materská škola Vajanského 3, Trnava, (ďalej spolu len „školy“)
4) Program „Školské ovocie a zelenina“ sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných
zariadení školského stravovania, zriadených pri školách opísaných v odseku 3 tohto článku:
Školské zariadenie

Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ

Adresa

L.van Beethovena 16,
Trnava
Botanická 12, Trnava
Čajkovského
28,
Trnava
Hodžova 40, Trnava
Jirásková 25, Trnava
Limbová 4, Trnava
Murgašová 13, Trnava
Narcisova 2, Trnava
Okružná 27, Trnava
Spartakovská
10,
Trnava
V jame 27, Trnava
T.Tekela 1, Trnava
Vajanského 3, Trnava

Kontaktná osoba

telef. kontakt

Ing.Mária Bednárová

033/3236794, 795

Ľubomíra Kyseľová
Bc.Jana Kuchtová

033/3236797, 798
033/3236814, 816

Mária Jánoschková
Bc.Jana Kuchtová
Mária Jánoschková
Magdaléna Bednarčíková
Viera Petríková
Viera Petríková
Ing.Mária Bednárová

033/3236830, 829
033/3236755, 757
033/3236764, 766
033/3236788, 789
033/3236806, 807
033/3236784, 786
033/3236824, 825

Ivana Vržďáková
Ľubomíra Kyseľová
Mgr. Mária Huttová

033/3236777, 778
033/3236774, 772
033/5511570

(ďalej len „zariadenia školského stravovania odberateľa“).
Čl. II.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK
(Predmet kúpy)
1)
Dodávateľ sa zaväzuje v rámci programu „Školské ovocie a zelenina“ zabezpečiť pre
odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny (ďalej len „Produkty“) v rozsahu
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stanovenom Príručkou a Nariadením vlády, počas školského roka, v súlade s platnou legislatívou
SR, ako aj legislatívou EU.
2)
Dodávky Produktov budú uskutočňované podľa plánu dodávateľa a požiadaviek
odberateľa, počas obdobia školského roka. Ak sa z organizačných dôvodov odberateľa musí
meniť termín plánovanej dodávky Produktov, je odberateľ povinný o tom informovať
dodávateľa týždeň vopred.
3)
Skladovanie Produktov zabezpečuje dodávateľ vo vlastných, resp. v prenajatých
skladovacích priestoroch, ktoré spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy.
4)
Distribúciu Produktov zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť dodávateľ, pričom
čerstvé a spracované Produkty bude dodávateľ dodávať priamo do sídla zariadení školského
stravovania odberateľa a tieto zariadenia školského stravovania odberateľa zabezpečia
distribúciu Produktov pre svoje deti a žiakov.
5)
časové obdobie dodávok je obdobie školského roka od 1.9. do 30.06. v danom školskom
roku. Dodávateľ je oprávnený prispôsobiť množstvo a časové intervaly dodávok Produktov
počas školského roka s ohľadom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci v príslušnom
kalendárnom roku v rámci programu „Školské ovocie a zelenina“ tak, aby boli dodávky
Produktov vykonávané minimálne počas dvoch z nasledovných realizačných období:
I. obdobie od 1.9. do 31.12.
II. obdobie od 1.1. do 31.3.
III. obdobie od 1.4. do 30.6.
, Dodávateľ dohodne so zariadeniami školského stravovania odberateľa množstvo, časové
intervaly, termíny a sortiment dodávok Produktov, v súlade s Príručkou a Nariadením vlády,
pričom dosávky Produktov sú limitované nárokom žiaka na jednu porciu školského ovocia
a zeleniny denne. V prípade zmeny množstva alebo časových intervalov dodávok, je dodávateľ
povinný o tejto skutočnosti informovať odberateľa jeden týždeň vopred.
6)
Dodávateľ je oprávnený v prípade nových legislatívnych zmien týkajúcich sa programu
„Školské ovocie a zelenina“ v priebehu trvania tejto zmluvy upraviť množstvo a dodávku
Produktov po predchádzajúcej dohode s odberateľom.
(Nadobudnutie vlastníckeho práva)
7)
Za odberateľa sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok Produktov v jednotlivých
zariadeniach školského stravovania odberateľa, odberateľom poverené osoby. Dodávateľ je
povinný nechať si potvrdiť aspoň od jednej z uvedených osôb realizovanú dodávku s presne
určeným množstvom dodaných Produktov podpisom na dodacom liste, pričom jedno vyhotovenie
dodacieho listu si dodávateľ nechá pre seba a jedno vyhotovenie nechá odberateľovi. Prevzatím
dodávky zo strany tu uvedených osôb prechádza vlastnícke právo k dodaným Produktom na
odberateľa.
(Kúpna cena a spôsob jej určenia)
8)
Jednotková kúpna cena produktov je stanovená hodnotami definovanými platnou právnou
úpravou – Nariadením vlády. Jednotková kúpna cena je maximálna a konečná a sú v nej
zahrnuté aj náklady dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním Produktov,
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prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy. V prípade zmeny
právnych predpisov sa kúpna cena určí podľa aktuálne platnej právnej úpravy.
Podľa Nariadenia vlády je jednotková kúpna cena Produktov dodávaných dodávateľom
stanovená nasledovne:
P.č.

Druh

Veľkosť
jednej porcie
(g alebo ml)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jablko
Hruška
Slivka
Jahody
Drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky)
Hrášok zelený, nelúpaný
Ovocné a zeleninové šťavy 100%
Ovocné pyré
Sušené jablkové lupienky

do 200g
do 200g
do 200g
do 200g
do 125g
do 200g
do 200ml
do 200g
do 30g

Najvyššia
úhrada
v eurách/kg
alebo
v eurách/liter s DPH

0,19 €
0,21 €
0,21 €
0,70 €
2,40 €
0,56 €
0,47 €
0,50 €
3,33 €

9)
Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačný plagát,
z ktorého bude zrejmé, že dodávky Produktov vymedzených touto zmluvou sú z časti
financované Európskou úniou v rámci Programu podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov
z nich pre deti a žiakov v školách. Dodávateľ dodá informačný plagát odberateľovi do 30 dní odo
dňa prvej dodávky Produktov.
10) Zariadenie školského stravovania odberateľa je povinné zverejniť informáciu o Produktoch
dodávaných podľa tejto zmluvy v jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie Produktov.
Formu informácie o Produktoch dodávaných podľa tejto zmluvy určuje Príručka.
11)
Za dodanie Produktov, ako aj za sprievodné vzdelávacie opatrenia podľa čl. I. tejto
zmluvy sa odberateľ zaväzuje vystaviť pre dodávateľa písomný doklad, v ktorom budú potvrdené
prijaté dodávky Produktov a vykonané sprievodné vzdelávacie opatrenia.
12)
Kúpnu cenu za dodané Produkty dohodnutú podľa odseku 8 tohto článku vyúčtuje
dodávateľ odberateľovi na základe dodacích listov faktúrou s náležitosťami riadneho daňového
dokladu vždy k poslednému dňu mesiaca, v ktorom boli dodávky realizované. Splatnosť faktúry
je 30 dní od jej vystavenia. Odberateľ uhradí kúpnu cenu za dodané Produkty bezhotovostným
prevodom na účet dodávateľa, uvedený na faktúre. V prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek
faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
13) Odberateľ za zaväzuje poskytnúť dodávateľovi čestné vyhlásenie v rozsahu uvedenom
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve s písomným záväzkom, v ktorom sa zaviaže, že:
a) sa zúčastní školského programu a uvedie činnosti, ktoré bude dodávateľ zabezpečovať podľa
Nariadenia vlády,
b) ktorý žiadateľ bude zabezpečovať IP v prípade, že je odberateľ zapojený do programu
„Školské mlieko“,
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c) bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách za Produkty dodané podľa
tejto zmluvy, na ktoré sa vzťahuje pomoc,
d) nebude používať Produkty na prípravu jedál,
e) je mu známe, že pri platbe žiakom/rodičom za Produkty dodané v rámci programu „Školské
ovocie a zelenina“ do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada stanovená podľa prílohy č. 2
Nariadenia vlády platená žiakom/rodičom, ktorú v zastúpení vykoná zariadenie školského
stravovania,
f) zabezpečí, že Produkty budú spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a nebudú
vykazovať zjavné kvalitatívne nedostatky zapríčinené dlhodobým nevhodným skladovaním
Produktov,
g) poskytne dodávateľovi informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách Produktov
žiakmi,
h) písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu údajov,
i) umožní vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám v súvislosti so správnym
vykonávaním programu „Školské ovocie a zelenina“,
j) dodávky Produktov schválené podľa zoznamu v rámci programu „Školské ovocie a zelenina“
bude odoberať len od jedného schváleného dodávateľa (žiadateľa) a poskytovať v súlade
s týmto programom a nad rámec bežného stravovania,
k) má pre príslušný školský rok uzatvorenú zmluvu len s jedným dodávateľom (žiadateľom).
14) Odberateľ sa tiež zaväzuje poskytnúť pre dodávateľa informácie o prijatých spotrebovaných
množstvách Produktov a Hlásenie odberateľa o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
/ vykonaných sprievodných vzdelávacích opatreniach / zabezpečení informačného plagátu
podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy v zmysle Príručky, prípadne ďalšie doklady
podľa platnej metodiky a usmernení Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry.
15) Odberateľ vyhlasuje, že nemá uzatvorenú zmluvu s iným subjektom ako dodávateľom, ktorej
predmetom je poskytovanie produktov v rámci programu “Školské ovocie a zelenina“ a zaväzuje
sa takúto zmluvu počas trvania tejto zmluvy neuzavrieť.
16) V prípade porušenia záväzku odberateľa podľa odseku 13 a/alebo 14 tohto článku vyššie
(najmä neposkytnutie čestného vyhlásenia a/alebo hlásenia školy o spotrebe ovocia) ani do 15
kalendárnych dní od doručenia žiadosti dodávateľa odberateľovi, je dodávateľ oprávnený
uplatniť voči odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru za príslušné
obdobie, za ktorý odberateľ neposkytol hlásenie/čestné vyhlásenie. Uplatnenie a zaplatenie
zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nezbavuje odberateľa povinnosti hlásenie /čestné
vyhlásenie predložiť a ani povinnosti zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru.
17) Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi zmeny v metodike programu
„Školské ovocie a zelenina“. V prípade, ak dôjde k podstatným zmenám v metodike programu
„Školské ovocie a zelenina“, upraví sa táto zmluva formou písomného dodatku tak, aby bola
v súlade s platnou metodikou programu „Školské ovocie a zelenina“, ako aj s platnými všeobecn
záväznými právnymi predpismi. Za podstatné zmeny v metodike programu „Školské ovocie
a zelenina“ sa budú považovať zmeny metodického postupu a/alebo zmeny súvisiacich právnych
predpisov v oblasti programu „Školské ovocie a zelenia“.
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Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 4.9.2017.

2)
Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach,
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
3)
Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 3-mesačnou
výpovednou lehotou. V prípade opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá strana právo
zmluvu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa
doručenia výpovede druhej strane.
4)
Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými
obidvomi zmluvnými stranami.
5)
Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany riešiť prednostne
vzájomnou dohodou.
6)
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa oboznámili a bez výhrad s ním súhlasia, na
znak čoho ju v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne
podpisujú. Dve vyhotovenia zmluvy sú určené pre dodávateľa a dve pre odberateľa.
7)
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová
stránka Mesta Trnava.
8)

Zmluva bola zverejnená dňa ...........................

V Dunajskej Lužnej, dňa 29. 9. 2017

V Trnave dňa 29. 9. 2017

za dodávateľa

za odberateľa

Ing. Jozef Vozár, konateľ, v.r.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
v zastúpení Mgr. Tibor Pekarčík, v. r.
prvý zástupca primátora
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