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RÁMCOVÁ ZMLUVA 
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich 

uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka 

DODÁVATEĽ: 

názov: 
sídlo :-
v zas túpení : 
IČO: 
IČ pre DPH : 
bankové spojenie: 
číslo úč tu : 

LUNYS, s.r.o. 
V o d á r e n s k á 2 0 1 1 / 3 8 , Poprad 0 5 8 0 1 
Peter K a ň u k - konateľ 
36 4 7 2 549 
S K 2 0 2 0 0 1 9 5 1 8 

I. 
Preambula 

1. V nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu 
spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov základných škôl v znení 
nariadenia vlády SR č. 520/2010 Z.z., sa vyššie uvedené strany dohodli na uzavretí tejto Rámcovej 
zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkoch z nich. 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich je záväzok dodávateľa 
dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich, spĺňajúce predpísané požiadavky na kvalitu, 
bezpečnosť, v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi a záväzok odberateľa predmet 
zmluvy odoberať za nižšie uvedených zmluvných dojednaní a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú 
cenu. 

III. 
Množstvo dodávky 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvy na dodávku ovocia 
a zeleniny a výrobkov z nich, sa bude riadiť počtom prihlásených žiakov/detí odberateľa a počtom 
porcií na 1 žiaka/dieťa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje dodržať pomer dodávok uchádzača medzi 
čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou 1:1. 



IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená v zmysle aktuálne platných predpisov 
/momentálne nariadenie vlády č. 341/2009 Z.z/ 
2. Zmluvné strany sa dohodli , že odberateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté plnenie dodávateľom 
kúpnu cenu na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom so splatnosťou 30 dní (slovom 
Tridsať dní). Lehota splatnosti plynie od doručenia daňového dokladu odberateľovi. V prípade 
pochybnosti považujú zmluvné strany daňový doklad za doručený na tretí deň po jeho odoslaní 
dodávateľom, o čom dodávateľ predloží potvrdenie. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak odberateľa poruší svoje povinnosti uvedené v čl. 
VII. bod 1 tejto zmluvy a dodávateľ bude z uvedeného dôvodu sankcionovaný Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou alebo iným správnym orgánom, tak v tomto prípade sankcia, ktorá bude 
zaväzovať dodávateľa na vrátenie finančných prostriedkov alebo bude znamenať nepreplatenie 
dotovanej časti ceny, bude recipročne uplatnená voči odberateľovi. 

V. 
Podmienky predaja 

1 .Zmluvné strany sa dohodli, že počet, druh ovocia a zeleniny a výrobkov z nich a miesto dodania 
bude bližšie vymedzený v jednotlivých objednávkach odberateľa. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy na dodávku ovocia a 
zeleniny a výrobky z nich. sa bude uskutočňovať zodpovednými zamestnancami oboch zmluvných 
strán. 

VI. 
Doba trvania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 02.09. príslušného 
školského roka najbližšie nasledujúceho po dátume podpísaní tejto zmluvy do konca školského 
roka. Za školský rok sa považuje obdobie od 02.09. príslušného kalendárneho roku do 30.06. 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
2. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti tejto zmluvy 
neobdrží oznámenie druhej zmluvnej strany, že platnosť zmluvy končí dňom uvedenom v bode 1 
tohto článku, predlžuje sa platnosť zmluvy o ďalší školský rok. Táto prolongácia platí pre každý 
nasledujúci školský rok. 

VII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Odberateľ sa zaväzuje: 
a/ že ovocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktorú sa vzťahuje pomoc, budú určené len na 
spotrebu žiakov/detí v škole 
b/ že bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov 
za ovocie a zeleninu a výrobky z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc 
c/ že pri platbe žiakmi/deťmi za ovocie a zeleninu a výrobky z nich v rámci tohto programu 
do škôl sa neprekročí najvyššia úhrada platená žiakmi/deťmi stanovená platným predpisom 

2. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu u odberateľa za účelom dodržiavania 
záväzkov uvedených a opísaných v bode 1. tohto článku. 



VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na web- stránke odberateľa, alebo jeho zriaďovateľa. 
2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy písomne podpísaným dodatkom. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, ži si túto zmluvu prečítali a 
rozumejú jej obsahu, že dobrovoľne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
5.Kontaktná osoba za dodávateľa: Katarína Bartková, tel. č.: 0915 884 940, e-mail: 
objednavkypp@lunys.sk 
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, 2 vyhotovenia pre dodávateľa a 1 pre 
odberateľa. 

Lunys, s. r. o. 
V zastúpení: Peter Kaňuk 

Dodávateľ: 

mailto:objednavkypp@lunys.sk


Príloha č . 1 
k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 
2013/2014, vyhotovená v súlade s Nariadením vlády SR č. 341/2009 Z.z. 
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských 
školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia SŔ č. 520/2010 Z.z. 

Dodávate! sa zaväzuje v školskom roku 2013/2014 umožniť odberateľovi odber 
ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v druhovej a množstevnej špecifikácii na 1 
porciu na 1 žiaka/dieťa, vrátane výšky doplatku plateného žiakom/dieťaťom na 1 
porciu , z nižšie uvedeného zoznamu odporúčaných druhov ovocia a zeleniny 
a výrobkov z nich: 

Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktorá sa poskytuje pomoc 
Por.č. Druh Odporúčané množstvo jednej 

porcie na žiaka v g/l 
Najvyššia úhrada 
platené žiakom 27% 
v eurách/1 porcia 
(s DPH) 

1. jablko do 200 g 0,05 
2. hruška do 200 g 0,06 
3. broskyňa do 200 g 0,07 
4. marhuľa do 200 g 0,07 

5. slivka do 200 g 0,06 
6. čerešňa do 200 g 0,07 
7. rajčina do 200 g 0,06 
8. paprika do 200 g 0,06 
9. reďkovka do 200 g 0,03 
10. kaleráb do 200 g 0,03 
11. mrkva do 200 g 0,05 
12. ovocné alebo 

zeleninové 
šťavy 100% 

do 0,2 1 0,15 

13. ovocné pyré do 200 g 0,16 
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SPLNOMOCNENIE 

Materská/základná škola 

splnomocňuje 

Školskú jedáleň pri , a d m y ^ - V k ^ ^ 
\ 

plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z realizácie programu „Školské ovocie". 

podpis a pečiatka riaditeľa školy 
Í / 

\ 
\ 

Školskú jedáleň pri , adresa 

Materská/základná škola adresa. 

splnomocňuje 


