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

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
Dodávateľ:   AGROMIX  výrobno–obchodná spoločnosť, spol. s r.o., 
    094 09  Sedliská 367 
 
Zastúpený:   Ing. Renáta Vagaská, konateľka 
IČO:    31719627 
DIČ:    2020528213 
IČ DPH:   SK2020528213 
Zapísaný:   OR OS Prešov,  oddiel: sro, vložka č. 2743/P 
Bankové spojenie:  VÚB Vranov n/T, č. účtu: 1850046632/0200 
Telefón:   057/ 4476181,  0918 806 652, 0905 966 436 
E-mail:    vagasky_agromix@stonline.sk 
 
 
Odberateľ:   Obec Nižný Hrabovec  

    Materská škola 

    094 21   Nižný Hrabovec  

Zastúpený:   Mgr. Marcela Pčolinská, starostka  

IČO:    00332593  
DIČ:    2020630249 
Telefón:   057 / 44 93141 
 
 

PREAMBULA 
 

 Poskytovaním čerstvého ovocia žiakom chce spoločnosť AGROMIX podporovať zdravý 
životný štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu 
vitamínov dôležitých pre zdravý vývoj ľudského organizmu.  
 

Dodávateľ je schválený žiadateľ pre školský program – „Školské ovocie“ a „Školské  
mlieko“  na zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl. 

 
V zmysle nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie 

a distribúciu ovocia a zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách /ďalej len 
„nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z.“/ uzatvárajú vyššie uvedené zmluvné strany túto kúpnu 
zmluvu. 

Čl. 1  
PREDMET ZMLUVY 

 
1.  Predmetom   tejto  zmluvy  je zabezpečovanie dodávok ovocia,  zeleniny  a  výrobkov  z  nich 
     pre žiakov   podľa   požiadaviek  /objednávky/  odberateľa   v súlade s nariadením  vlády  SR    
     č. 200/2019 Z. z.,   príručkou   pre  žiadateľa  vydanou   PPA  pre školský program a  ďalšími  
     všeobecne záväznými právnymi predpismi EU. 

 



     Sortiment dodávaných  druhov ovocia, zeleniny a výrobkov z nich:   jablko, hruška, broskyňa, 
     marhuľa, slivka,   čerešňa,   jahody,   drobné  bobuľové  ovocie   /ríbezle, maliny, čučoriedky/,    
     rajčiak,  paprika,  reďkovka,   kaleráb,  mrkva,   hrášok  zelený  nelúpaný,   100% ovocné  a      
     zeleninové šťavy,  ovocné  pyré,  sušené jablkové  lupienky. 
 
2.  Dodané ovocie  bude zodpovedať  1. triede akosti, bude voľne uložené v ľahkých prenosných   
     plastových obaloch /prepravkách/ alebo téglikoch,  podľa druhu ovocia. 
     Ovocné  a  zeleninové šťavy  sú 100 % -ný  prírodný produkt bez pridaných  chemických  látok 
     a  cukrov.    Dodávané   budú   v   špeciálnych    3 a 5-litrových   obaloch   typu "bag in box" ,   
     ktoré garantujú záruku kvality šťavy, prípadne v malom téglikovom  balení.   Sušené jablkové 
     lupienky  budú  balené  v celofánových  vreckách,   ovocné  pyré v sklenených  obaloch  alebo   
     obaloch typu „bag in box“. 
 

Čl. 2  
ČAS DODÁVKY A DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 
1.  Dodávky  čerstvého  a spracovaného  ovocia  a  zeleniny  podľa  článku  1  tejto  zmluvy  budú   
     realizované 1-krát do týždňa a to každý  .................štvrtok.......................................................... 
     v požadovanom množstve.  Odberateľ  vždy  oznámi  požadované  množstvo minimálne 1 deň   
     pred realizáciou dodávky /telefonicky,  príp. elektronickou poštou/. 
 
2.  Táto  zmluva   sa  uzatvára   na   školský   rok   2020/2021,   t. j.   na  dobu  od  1. 09. 2020 do 
     30. 06. 2021. 

 
Čl. 3 

CENA PREDMETU ZMLUVY 
 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená podľa  nariadenia  vlády SR č. 200/2019  
     Z. z. o poskytovaní  pomoci  na dodávanie  a distribúciu  ovocia a zeleniny, mlieka  a výrobkov  
     z nich pre deti a žiakov v školách  v  platnom znení.  Aktuálne  ceny  podľa jednotlivých druhov   
     ovocia a zeleniny sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia vlády. 
 
2.  Cenu  za dodané  čerstvé a spracované ovocie a zeleninu  vyúčtuje  dodávateľ  odberateľovi  

faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu vždy k poslednému dňu mesiaca, v 
ktorom boli dodávky realizované. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Odberateľ 
uhradí faktúru bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa.  
 

Čl. 4 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1.  Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi podľa jeho objednávok ovocie, zeleninu a výrobky  
     z nich v dohodnutom čase,  kvalite,  sortimente  a  množstve  na  dohodnuté  miesto  dodania  
     a určenej osobe. 
2.  Odberateľ  je  povinný  dodávateľovi  písomne  potvrdiť  odobrané množstvá ovocia, zeleniny  
     výrobkov z nich vyplnením hlásenia školy o spotrebe v stanovených termínoch.  
3.  Odberateľ   sa   zaväzuje   viesť   riadnu   evidenciu   dodaného  sortimentu  ovocia,  zeleniny  
     a výrobkov z nich v rámci školského programu . 
4.  Odberateľ  sa  zaväzuje  osadiť  na  viditeľnom  mieste  vo  svojom  sídle  informačnú  tabuľu,  
     z ktorej bude zrejmé,  že  dodávky  ovocia,  zeleniny  a výrobkov  z  nich  do  škôl  sú z časti  
     financované z EÚ.  
 



Čl. 5 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1.   Dodávateľ  a odberateľ  sa  zaväzujú  navzájom  sa  informovať  o  dôležitých skutočnostiach,  

ktoré  môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. 
2.  Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou oboma zmluvnými stranami. 

Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu  s 3-mesačnou  
výpovednou lehotou. V prípade porušenia podmienok tejto zmluvy má každá zmluvná strana 
právo zmluvu vypovedať s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť 
odo dňa doručenia výpovede druhej strane. 

3.  Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými    
     stranami. 
4.  Prípadné  spory  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy  budú  obidve  zmluvné strany riešiť prednostne 
     vzájomnou dohodou.  
5.  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, jedno pre odberateľa.  
6.  Táto  kúpna  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej podpisu oboma stranami a účinnosť dňom  
     nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa. 
 
 
 
 
 
V Sedliskách 03.09.2020    
 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Renáta Vagaská                                                  Mgr. Marcela Pčolinská 
...........................................................  .................................................................... 
             za dodávateľa   za odberateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


