
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodávateľ: Názov: Fresco plus, s.r.o.
IČO: 50 012 070
Sídlo: Škultétyho 3030/1, Bratislava 3, PSČ: 831 04 
v zast. JUDr. František Imrich -  konateľ 
teľ: 0903 706 722
zapíš, v Obchodnom registri OS Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka číslo 106874/B

(ďalej aj iba „dodávateľ“)

Odberateľ: Názov: 0 S 6 C  Z l U m  (  h A l t  «¿ĽA - ól/oOfl-, ?/***/? 394/
Sídlo: J lŕA tJ~f
IČO: O0 3 o f l 0 C  .
v zast.:/i0(2 . ]o 2 eľ  2SFÉ4 ~ fiiAA&í*- 
tel: t 0 3 o 3 2 o l 3 1 9
mail: o b&c titany

(ďalej aj iba „odberateľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách 
v zmysle platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu. V zmysle príručky pre 
žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania 
mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích 
opatrení a propagácie v rámci školského programu pre školské roky 2018/2019 -  2022/2023 
a v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 o poskytovaní pomoci 
na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov 
v školských zariadeniach, spoločnosť Fresco plus s.r.o., ako dodávateľ, má záujem 
o poskytovanie kvalitného ovocia a zeleniny na priamy konzum deťom a žiakom v plnom 
rešpekte princípov, ktorými je inšpirovaná Biela kniha o stratégii riešenia zdravotných problémov 
súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, vydaná Komisiou Európskych spoločenstiev dňa 30. 
05. 2007. Tento dokument predstavuje aj pre Slovenskú republiku kľúčovú strategickú prioritu do 
budúceho obdobia so zameraním na tie opatrenia Európskej únie, ktoré vytvárajú a udržiavajú 
vnútorný trh, zároveň identifikujú kľúčové oblasti v každom sektore a odporúčajú postupnosť 
aproximácie legislatívy členských krajín.

Poskytovaním čerstvého ovocia, zeleniny a čerstvých ovocných a zeleninových štiav 
deťom a mládeži chce dodávateľ podporovať zdravý životný štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich 
konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj 
ľudského organizmu.

Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má pôvod v Slovenskej republike, alebo 
členských štátoch Európskej únie, spĺňa normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR 
a nariadenia EK o obchodných normách.



Škola - ako odberateľ prehlasuje, že v programe Školské ovocie a zelenina, pôsobí na 
území Slovenskej republiky.

ČI. I.
PREDMET ZMLUVY

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa dodávku 
ovocia a zeleniny v rámci Programu Školské ovocie a zelenina (ďalej aj ako „Školské ovocie“), 
ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť 
odberateľa.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ v súvislosti s realizáciou programu Školské 
ovocie v školskom roku zabezpečí Odberateľovi likvidáciu kuchynského odpadu (ďalej len 
BRKO) vznikajúceho aj v dôsledku realizácie programu Školské ovocie a to tak, že bude výlučne 
počas realizácie programu Školské ovocie zabezpečovať zber a likvidáciu BRKO, a to v objeme 
60 1 nádoby s frekvenciou vývozu max. lx týždenne. Dodávateľ poskytne uvedenú 601 nádobu 
Odberateľovi bezodplatne a zároveň k tejto zmluve priloží príslušné oprávnenie na vykonávanie 
činnosti zberu a prepravy BRKO. Možnosť častejšej frekvencie ako i vyššieho objemu odvozu 
odpadu je možná na základe samostatnej dohody za dojednanú úhradu.

ČI. II.
SPÔSOB POSKYTOVANIA ČERSTVÉHO OVOCIA A OSVETY

1) Dodávky čerstvého ovocia, zeleniny, ovocnej šťavy a pyré podľa čl. III. tejto zmluvy a 
aktivity určené na osvetu budú zo strany dodávateľa zabezpečované pre odberateľa v priebehu 
školského roka 2019/2020.

Dodávateľ zabezpečí dodávky podľa ods. tohto článku pravidelne počas školského 
vv'-obkv 7 ovocia (šťavy, pyré, 
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požadovanom množstve a balení. Celkový počet porcii môže byť mierne zvýšený v prospech 
čerstvého ovocia. Zvýšenie čerstv ého ovocia je v súlade s cieľom programu - podporovať zdravé
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A stanovená Nariadením vlády SR. ktoré zvyčajne býva zverejnené v  letných mesiacoch 
~slušného kalendárneho roka. V tomto článku dohodnuté kúpne ceny budú upravené iba 
zmysle Nariadenia vlády uvedenom v predchádzajúcej vete a sú v nich zahrnuté aj náklady 

dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného ovocia, prípadne s inými 
činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.
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porcie na jedného žiaka na deň, maximálne 200g, dodávku sušených lupienkov (jablkové) 
v rozsahu 1 porcie na jedného žiaka na deň, maximálne 30g a to v priebehu školského roka 
2019/2020. Kvalita dodaného ovocia bude prvej triedy. Tak isto aj kvalita 100%-nej ovocnej 
šťavy a pyré bude prvej triedy, na konzervovanie šťavy a pyré nepoužije dodávateľ chemické 
prvky, jej balenie pozostáva zo špeciálnych hygienicky nezávadných plastických otvárateľných 
obalov. Celkové dodané množstvo ovocia a pyré v kilogramoch a šťavy v litroch je určené na 
základe počtu žiakov odberateľa. Na základe uvedených kritérií sa zmluvné strany dohodli, že 
dodávateľ dodá odberateľovi požadované množstvo ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej 
a zeleninovej šťavy, ovocného pyré, sušených lupienkov podľa počtu žiakov odberateľa.

2) Odberateľ sa zaväzuje distribuovať žiakom ovocie, zeleninu a čerstvú ovocnú 
a zeleninovú šťavu, ovocného pyré, sušených lupienkov v súlade so svojimi požiadavkami.
(napr. v jednom týždni žiak dostane lx porciu ovocia alebo zeleniny alebo lx porciu ovocnej 
šťavy alebo pyré alebo ich kombinácie ). Ak z organizačných dôvodov dodávateľ musí meniť 
termín plánovanej dodávky ovocia, bude bezodkladne informovať odberateľa. Dodávateľ 
zabezpečí realizáciu dodávok v množstve a v časových intervaloch v súlade s pridelenými 
finančnými prostriedkami tak, že prispôsobí frekvenciu dodávok pre rovnomerné poskytovanie 
ovocia a výrobkov z ovocia deťom počas celého školského roka v súlade so 
školským programom na podporu dodávania alebo distribúciu mlieka, mliečnych výrobkov, 
ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v materských, základných a stredných 
školách.

3) Distribúciu ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocného pyré, 
sušených lupienkov zabezpečia spoločne vzájomnou súčinnosťou odberateľ a dodávateľ, pričom 
dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej 
a zeleninovej šťavy, ovocného pyré, sušených lupienkov do sídla odberateľa a odberateľ 
zabezpečí distribúciu ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocného pyré, 
sušených lupienkov.

4) Dodávateľ je povinný nechať si potvrdiť aspoň od jednej z kompetentných, alebo 
poverených osôb odberateľa realizovanú dodávku s presne určeným množstvom dodaného ovocia 
podpisom na dodacom liste, pričom 1 vyhotovenie dodacieho listu si dodávateľ nechá pre seba 
a 1 vyhotovenie nechá odberateľovi. Prevzatím dodávky a podpisom prechádza vlastnícke právo 
na odberateľa.

(Kúpna cena a spôsob jej určenia)
5) Zmluvnými stranami dohodnutá maximálna kúpna cena za 1 kg dodaných jabĺk je 0,22 EUR, 
za 1 kg hrušiek je 0,24 EUR, za 1 kg sliviek je 0,24 EUR, za lkg broskýň 0,26 EUR, za lkg 
marhúľ 0,33 EUR, za lkg čerešní 0,77 EUR, za lkg jahôd 0,77 EUR, za lkg drobného 
bobuľového ovocia (ríbezle, maliny, čučoriedky) 2,40 EUR, za 1 kg rajčín je 0,33 EUR, za 1 kg 
mrkvy je 0,19 EUR za 1 kg kalerábu je 0,23 EUR. kúpna cena dohodnutá za 1 liter dodanej 
ovocnej šťavy je 0,54 EUR, kúpna cena dodaného ovocného pyré je 0,58 EUR, kúpna cena 
dodaných sušených lupienkov je 3,83 EUR za lkg. Kúpna cena je na každý príslušný školský 
rok stanovená Nariadením vlády SR, ktoré zvyčajne býva zverejnené v letných mesiacoch 
príslušného kalendárneho roka. V tomto článku dohodnuté kúpne ceny budú upravené iba 
v zmysle Nariadenia vlády uvedenom v predchádzajúcej vete a sú v nich zahrnuté aj náklady 
dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného ovocia, prípadne s inými 
činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.
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6) Odberateľ sa zaväzuje, ak ju ešte nemá, osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle 
informačnú tabuľu, z ktorej bude zrejmé, že dodávky ovocia a šťavy sú z časti financované 
Európskou úniou. Dodávateľ sa zaväzuje dodať túto informačnú tabuľu odberateľovi ak ju ešte 
nemá do 30.11.2019 najneskôr však do 31 pracovných dní po začatí realizácie programu 
„Školské ovocie“.

7) Cenu za dodané ovocie 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 14 dní od jej vystavenia. Výnimkou je mesiac 
december, kedy dodávateľ zrealizuje vyúčtovanie k 20. Decembru. Odberateľ uhradí cenu za 
dodané ovocie bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa uvedený na faktúre 
alebo v hotovosti príjmovým dokladom.

ČI. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach, 
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami.

2) Každá so zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 3- mesačnou 
výpovednou lehotou. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.

2) Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať, a to aj bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bola doručená.

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

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

F r e s c o
Š k u '

831 04 Bratislava 
IČO: 500120/ 0, DIČ: 2120157534

MATERS 'O D A
Žirany 394


