
Strana 1 z 3 
 

Rámcová kúpna zmluva č. RZ_001/2022 

na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení 

(ďalej len Obchodný zákonník ) medzi 

 

Predávajúcim: 

Obchodné meno:   Marko Tatry s. r.o. 

Sídlo:     Zimná 466/68, 059 01  Spišská Belá,  

prevádzka: Továrenská 1, Spišská Belá 

IČO:     48324931 

IČ DPH:    SK2120143421 

DIČ:     2120143421 

Bankové spojenie:   VUB  banka 

Číslo účtu/IBAN   SK68 0200 0000 0035 5960 6656 

Osoba oprávnená rokovať:  Marek Mešár 

(ďalej len „predávajúci“) 

a 

Kupujúcim: 

Obchodné meno:   Obec Spišský Štvrtok  

Sídlo:     Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok    

IČO:     00329631    

IČ DPH:    neplatca 

v zastúpení:    Ing. Ján Greš, starosta obce 

Za zariadenie:    Materská škola, ul. Obrancov mieru 398/1, Spišský Štvrtok 

Osoba oprávnená konať vo veciach administratívy: Jana Kožíková – vedúca ŠJ, 

Fakturačné miesto:    Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok 

IČO:     37873920 

bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:     SK86 5600 0000 0075 2695 4003 

Tel., fax:    053/459 80 36 

e-mail:     sjspisstvrtok@gmail.com 

Fakturačné miesto je odberným miestom. 

(ďalej len  „kupujúci“)    

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 
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Účastníci tejto zmluvy sa v záujme zabezpečenia dostatočného množstva ovocia od 

predávajúceho pre kupujúceho dohodli na uzatvorení tejto rámcovej kúpnej zmluvy za 

nasledujúcich podmienok: 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky čerstvého ovocia, zeleniny a produktov 

z ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek (druh, množstvo) kupujúceho 

realizované v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z.z. 

o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny4 a výrobkov 

z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 

200/2019 Z.z. „) a súvisiacimi právnymi aktmi Európskej únie a právnymi predpismi SR, 

(ktoré sú uvedené v metodickej príručke PPA). 

Článok II.   

Špecifikácia dodávok 

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu podľa jeho písomných alebo telefonických 

objednávok dodať ovocie, zeleninu alebo výrobky z nich (ďalej len „tovar“) v dohodnutom 

sortimente, množstve a akosti na miesto dodania (prevádzkovej jednotke kupujúceho alebo 

ním určenej osobe). Dodávku tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť 

na dodacom liste.  

2. Predávajúci sa zaväzuje v rámci programu Školské ovocie a zelenina (v zmysle metodiky 

PPA) zabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich 

(ďalej len produkty) v rozsahu stanovenom v metodickej príručke  PPA , postupom 

a platnou legislatívou,  v súčasnosti nariadením vlády SR č. 189/2017 Z.z. o poskytovaní 

pomoci pre dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre deti 

v školskom zariadeniach. 

3. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike upravujúcich 

poskytovanie pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách 

a pre žiakov v základných školách a to na základe faktúry predávajúceho doručenej 

kupujúcemu v lehote do 14 dní od jej doručenia. 

4. Kupujúci v zastúpení starostom obce splnomocňuje vedúcu školskej jedálne  Janu 

Kožíkovú na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy v rámci realizácie 

programu „Školské ovocie“ pre školský rok 2022/2023. 

5. Kupujúci sa zaväzuje umiestniť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačnú tabuľu, 

z ktorej bude zrejme, že dodávky ovocia, zeleniny  a spracovaného ovocia a zeleniny sú 

z časti financované Európskou úniou. Predávajúci sa zaväzuje dodať túto informačnú 

tabuľu kupujúcemu do  30 dní od prevej dodávky. 

Článok III. 

Kúpna cena a spôsob jej určenia 

Kúpna cena je stanovená v nariadení vlády SR č.  189/2017 v zmysle neskorších cien 

a doplnkov je maximálna a konečná. 

V nej sú zahrnuté aj náklady predávajúceho spojené s distribúciou, balením, skladovaním 

prípadne inými činnosťami. 
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Článok IV. 

Ostatné dojednania 

1. V ďalších, touto zmluvou neupravených právnych vzťahoch platia primerane ustanovenia  

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba písomnou formou po vzájomnej dohode oboch 

zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2023. 

4. Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinná dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, pričom kupujúci obdrží  dve 

vyhotovenia, predávajúci jedno. 

6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

že táto zmluva je vyjadrením ich slobodnej a pravej vôle, a že táto zmluva nebola uzavretá 

v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich. 

 

V Spišskej Belej, dňa:    V Spišskom Štvrtku, dňa: 

 

 

Predávajúci      Kupujúci 


