
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka
KUPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodávatel': PLANTEX, s. r. o.

Sídlo: Veselé pri Piešťanoch 417,922 08
V zastúpení: !ng. lubomír Lovrant, konatel'firmy Plantex, s,r.o.
tčo: 34141481
lč opn: SK2020389547

unicredit Bank
Zapisaný v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka2060ft

(d'alej iba,,dodávatel"')
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(d'alej iba,,odberatel"')

PREAMBULA

Vzhládom na Program podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
(d'alej len ,,program školské ovocie a zelenina) pre deti a žiakov v školách, v zmysle
platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.

Spo/očnosť PLANTEX, s. r, o., ako zástupca dodávateťov, má záujem o poskytovanie
čerstvého aj spracovaného ovocia na priamy konzum deťom a žiakom v plnom rešpekte
princípov platných nariadení Národnej stratégíe SR pre program ,, Školské ovocie". Ovocie a
výrobky poskytované na základe tejto zmluvy majú póvod v Slovenskej republike, spÍňajú
normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom.

čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávatel' odplatne zabezpečovať pre odberatel'a
dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a
zelenina, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity
a činnosť odberatel'a.



čt. ll.
špeclrlxÁcn oooÁvox

(Predmet kúpy)

1) Dodávatel'sa zavázuje v rámci programu Šrotské ovocie a zelenina (v zmysle platnej
metodikY PÓdohosPodárskej platobnej agentúry) zabezpečiť pre odberatel,a dodávku
Čerstvého a sPracovaného ovocia (d'alej teň nrodúrty) v rozsahu stanovenom metodickýmpostupom a platnou legislatívou, v súčasnosti Nariadením vlády SR č. 2ool2o19 Z. z.
o PoskYtovaní Pomoci pre dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, Želeniny a výrobkov z nich
pre deti a žiakov v školských zariadeniach,

2) Ce]kové maximálne dodávané množstvo ovocia a št'avy v porciách je určené nazáklade Čestného vyhlásenia školy o počte detí, v ktorom je Ůvedený počet žiakov
zúčastnených na školskom programe na príslušný školský rok2022l2023.

3) Distribúciu ,produktov zabezpečí na vlastné náklady dodávatel,, pričom čerstvé
a sPracované ProduktY bude dodávatel' dodávat' priamo do sídla školskycn zariadení
odberatel'a a tieto Školské zariadenia odberatel'a zabezpečia distribúciu produkiov pre svojich
žiakov,

4) Časové obdobie do.dávok je obdobie školského roka 2022 l 2023, Dodávatel, je
oPrávnený PrisPÓsobit'mnoŽstvo a Časové intervaly dodávok produktov poe". sxotského roká,
s ohl'adom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci v príslušnom t<atenoárnom roku,
v rámci Prog_ramu podpory spotreby ovocia a zetehihy pre deti a žiakov v školách. V prípade
zmenY mnoŽstva alebo Časových intervalov dodávok, je dodávatel'povinný o tejto skuiočnosti
informovať odberatel'a

5) DodávkY Produktov budú uskutočňované podl'a plánu dodávatel,a. Ak sa
z o_rganizaČných dÓvodov odberatel'a musí meniť termin plánovanej dodávky produktov, je
odberatel'povinný o tom informovať dodávatel'a vopred.

6) Skladovanie produktov . zábezpečuje dodávatel' vo vlastných, resp. v prenajatých
skladovacích priestoroch, ktoré sp[Ralri základné hygienické-a nezpeenostňe pre'opisy.

2), . Dodávatel'Prehlasuje, žeje oprávnený zabezpečovať dodávky ovocia a zeleniny
9lebo výrobkov z nic]r, ako schválený uchádŽač platóbnou agentúroúv zmysle
§ 1 PÍsm, b) NV č.20012019 Z. z. na dodávanie Óvocia a zelěniny; n" .piiéuoone
vzdelávacie opatrenia a na propagáciu Škotskéno programu.

3) V súvislosti s Poskytovaním ovocia a zeleniny, móže dodávatel, uskutočnit, bezplatne
Pre deti a Žiakov, ktorí vyuŽÍvajú aktivity a činnosť odberatel'a, osvetové aktivity spočívajúce
|aPr. V organizovaní exkurzií v objekte dodávatel'a, zabezpeóovat, sprievodné' opatrbnia
školského programu a distribúciu propagačných materiálov.

7) Dodávatel' je oPrávnený v prípade nových legislatívnych zmien, týkajúcich sa programu
Školské ovocie, v priebehu školského roka, upravií množstvo-a óodávku pročuktov
a emailom, alebo telefonicky informovať odberatel'a o zmene.

(Nadobudnutie vtastníckeho práva) 
.

1) Za odberate]'a, sÚ. oprávnenými osobami, na prevzatie dodávok produktov,
v jednotlivých Školských zariadeniach odberatel'a, odberatel'om pouer"ne Ósonv. Dódávatel jé
Povinný nechať si Potvrdiť aspoň od jednej.z.poverených osób rbalizovanú dodávku, , pr"rň"
urČeným mnoŽstvom dodaného tovaru, podpisom na áodacom liste, pričom j"Jno vyhotbvenie



dodacieho listu PatrÍ.dodávatel'ovi a jedno vyhotovenie odberate1,ovi. prevzatím dodávky zostranY Poverenej osoby prechádza vlastnícke právo k dodanému tovaru na oáberatel,a.

2).. v prípade realizácie programu prostredníctvom zariadenia školského stravovania,
odberatel' sPlnomocňuje vedúcu Školskej jedálne na plnenie všetkýcň riron, ktoré vyplývajúz realizácie programu.

3) Odberatel' sa zavázuje viest' riadnu evidenciu dodaného ovocia, zeleniny a výrobkovz nich.

4) Odberatel' sazaváz$e poskytnút'dodávatel'ovi Čestné vyhlásenie školy o počte žiakovzúČastnených na školskom programe a Hlásenie odberatel'a Ó spotrebe |róourtou ovocia,zeleninY a výrobkov i lch a o vykonaných súvisiacich sprievoonýih opatreňiach s písomným
11vglkom, ako aj d'alŠie doklady podi'a platnej metodiky a usmernení pódohospodársŘej
Platobnej Agentúry.

5) Odberatel' sa zaváz$e umiestnit' na viditel'nom mieste, vo svojom sídle, informačný
Plagát, z ktorého je zrejmé, že dodávky produktov vymedzených touto zmluvou súfinancované a PodPorované Európskou úniou, v rámci Programu podpory spotreby ovocia,zeleninY a výrobkov znich, pre deti a žiakov v školách. Dddávatej,oooa'intármaěný plagát
odberatel'ovi.

(Kúpna cena a spósob jej určenia)

1) KÚPna cena stanovená v Nariadení vlády SR č. č. 2oot2o1g z. z. je maximálna
a koneČná. V nej sú zahrnuté aj náklady dodávatel'a spojené s distribúciou, balením a
skladovaním produktov, prípadne s inými Činnost,ami dodávatel,a týkajúcimi sa plnenia tejto
zmluvy.

Z97am druhov OZ (Tabulka Č. 1), na ktoré sa poskyfuje pomoc, maximáIna velkosť jednej porcie pre jedného
Žiaka na deň, qýŠka základnej pomoci na zabeqečovJnió einností a úhrada (ooaatocna-poIioc), ktoru možnookrem ákladnej,. pomoci v školskom roku 202112022
za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny:

Oprdvnené výrobky: Tabulka č. l

P. č.
Názov ovocia

a zeleniny

Císelný kód položlcy
alebo podpoložky

nomenklatury
tovaru ustanovenej

Európskou
komisiou, pod ktoru
sa ovocie a zelenina

zarad'uie

Velkosť
balenia
qýrobku

Maximálna
velkosť jednej
porcie ovocia

a zeleniny
prejedného žiaka

na deň

Výška základnej pomoci
na zabezpečovanie

činnosti podl'a § l písm.
b) na dodanie alebo

distribúciujedného kg
alebojedného litra
ovocia a zeleniny
v eurách bez dane

Uhrada v eurách,
ktoru možno

okrem zrikladnej
pomoci najviac

žiadať zajeden kg
alebo zajeden

liter ovocia
a zeleniny

l jablko 0808 do 200 g 1,28 0,13
) hruška 0808 do 200 g 1,65 0,17
3. broskyňa 0809 do 200 g 1,77 0,36
4, marhuťa 0809 do 200 g 2,17 0,44
s slivka 0809 do 200 g 1,49 0,30
6. čerešňa 0809 do 200 g 5,06 1,02
7. jahody 08l0 do 200 g 4,75 0,95

8,

drobné bobul'ové
ovocie (ríbezle,
maliny,
čučoriedky)

0810 do 125 g l4,47 2,90

9, rajčiak 0702 00 00 do 200 g 3,71 0,38
10. paprika 0709 do 200 g 2,07 0,2l



ll reďkovka 0706 do 200 g 0,93 0,19

12. kaleráb 0704 do 200 g 1,36 0,14

13. mrkva 0706 do 200 g 1,03 0,21,

14,
hrášok zelený,
nelúpaný

0708 do 200 g 4,31 0,44

l5 ovocné
a zeleninové
šťaw 100 %

2009 a,2l do 200 ml 4,39 0,44

16

ovocné
a zeleninové
šťaw l00 %

2009 il do 200 ml 1,56 0, l6

l7 ovocné a
zeleninové
šťaw l00 %

2009 3l do 200 ml 2,09 0,2l

18,

ovocné a
zeleninové
šťaw 100 %

2009 5l do 200 ml 1,59 0,16

19" ovocné pyré 2007 do 200 g 3,79 0,76

20,
sušené jablkové
lupienky

08l3
2008

do30g 21,48 4,30

2) Za dodanie produktov, ako ajza aktivity zrealizované s ciel'om osvety podl'a Čl. l. tejto

zmluvy sa odberatel' zavázuje vystaviť pre dodávatel'a písomný doklad, v ktorom budú
potvrdené pr[até dodávky produktov a vykonané aktivity súvisiace s osvetou.

3) V šk. roku 2022 l2023 sa záktadná finančná pomoc refunduje 80o/o zo zdrojov EÚ
a dodatočná pomoc 20o/o zo zdrojov trhovo - orientovaných výdavkov Ministerstva
pódohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repub|iky (d'alej len ,,MPRV SR").
Dodatočná pomoc sa refunduje výhradne zo zdrojov trhovo-orientovaných výdavkov MPRV
SR. V prípade, že na pokrytie dodatočnej pomoci nie je dostatok zdrojov, za dodávky
oZ hradí škola t žiak/ rodič najvyššiu úhradu v zmysle prílohy č. 2 NV é.20012019 Z. z.

4) Cenu za dodané produkty vyúčtuje dodávatel'odberatel'ovi na základe dodacích listov
zbernou faktúrou, s náležitost'ami riadneho daňového dokladu, v trojmesaČnom intervale.
V prípade dohody oboch strán, je možné interval fakturácie upraviť na týŽdenný al_ebo

mesačný, Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. V prípade že na pokrytie dodatoČnej
pomoci 2Oo/o, nieje dostatok zdrojov z MPRV SR, odberatel'/ škola, žiak, rodič uhradí cenu za
dodané produkty bezhotovostným prevodom na účet dodávatel'a, uvedený na faktúre,
V prípade omeškania s úhradou ktorejkol'vek faktúry je dodávatel' oprávnený ÚČtovať

odberatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,01o/o z dlžnq sumy za každý deň omeŠkania.
Horeuvedené platí, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5) odberatel' prehlasuje, žé nemá uzatvorenú zmluvu s iným subjektom ako
dodávatel'om, ktorej predmetom je poskytovanie produktov v rámci programu podpory
spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách a zavezďle sa takúto zmluvu poČas
trvania tejto zmluvy neuzavrieť.

6) Dodávatel' bude neodkladne komunikovať zmeny v metodike Školského ovocia
odberatel'ovi oznámením. Podstatné zmeny budú riešené uzavretím písomného dodatku, ktoqý

bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Tieto zmeny budú vyvolané aktualizáciou
metodického postupu v programe školského ovocia, alebo zmenou legislatívy.



čl. lu.
zÁvenečruÉ usrnruovENlA

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. obdobie školského roka2022l2023

2) Dodávatel' a odberatel' sa zavázujú navzájom sa informovat' o dóležitých
skutočnostiach, ktoré móžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

3) Každá zo zmluvných strán móže vypovedať túto zmluvu bez udania dóvodu
s O-mesačnou výpovednou lehotou. V prípadezávažného alebo opakovaného porušenia tejto
zmluvy má druhá strana právo zmluvu vypovedat's 3-mesačnou výpovednou lehotou, pri
obzvlášť závažnom porušení s okamžitou platnosťou, Výpovedná lehota zaéina plynút' odo
dňa doručenia výpovede druhej strane.

4) Táto zmluva móže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.

5) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany riešiť
prednostne vzájomnou dohodou.

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust.§47a ods.1
občianskeho zákonníka,

7) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne avážne, nie v tiesni ani za
inak nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju
v dvoch rovnopisoch, z kto4ých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Jedno
vyhotovenie zmluvy je určené pre dodávatel'a a jedno pre odberatel'a.

8) Kontaktná osoba dodávatel'a v projekte Škotské ovocie a zelenina:

Mgr. Magdaléna Strapková, tel,:+421 915 594 908, email: magdalena.strapkova@plantex.sk,
skolskeovocie@plantex,sk.

vo veselom dňa v I]091l dňa /f 3 Í,ou

)
,481

OBEt
951 !

lčo:
Dlč: jPL.-

922 0t Vcselé pn .

lč opx: §K20203t9547 lCt .

lng. lubomír Lovrant, konatel'
za dodávatel'a


