
 

Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016. 

 

 

  

Dodávateľ  : Matuš Sobotovič  

                      Šalgočka 61 

                       92554 

                      IČO: 48022853 

 

Odberateľ :  Základná škola Eduarda Schreibera 

  Schreiberova 372 

  020 61  Lednické Rovne 

  IČO :  31202462 

Kontaktná osoba : Mgr. Ľuba Potočná, riaditeľka školy 

Telefón : 042/4693547 

E mail :   riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk                                           
 
 
 
 
 
 

                                                                   I . Predmet zmluvy 
 

1.1.Predmetom zmluvy je špecifikovanie podmienok dodávok  v programe Školského ovocia. 

Ako základný dokument  pre definovanie podmienok slúži METODICKÝ POKYN PRE                                                      

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 pre žiadateľov o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie  

dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v rámci programu 

„Školské ovocie“  vydaný Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ( ďalej len metodický 

postup ) . 

 

 

 

II. Podmienky dodávok  

 

2.1. Dodávateľ i odberateľ sa zaväzujú v plnom rozsahu dodržovať ustanovenia metodického  

       postupu v školskom roku 2015/2016. 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje ustanoviť kontaktnú osobu pre každú svoju prevádzku  

       a poskytnúť dodávateľovi kontaktné údaje ako je meno, dodacia adresa, mail a telefón. 

   

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje viesť evidenciu odobratých dávok jabĺk a jablčnej šťavy ako aj  

       vyplatených preddavkov. 

       

2.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v požadovanej kvalite , kvantite a čase.  

 

2.5.   Frekvencia dodávok je stanovená max.  na 1 * týždenne.  

 

 



                                                              III. Platobné podmienky 

 

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť daňový doklad ( faktúru a príjmový doklad ) raz za   

       podporované obdobie .  Daňové doklady  budú doručené osobne dodávateľom a uhradené  

       v hotovosti objednávateľom. 

 

3.2. Cena za dodané ovocie a ovocné šťavy bude vypočítaná na základe nariadenia vlády        

č. 341/2009 Z.z. v znení platných predpisov . 

                                      

 

IV. Doba trvania a výpovedné podmienky 

 

4.1. Doba trvania tejto zmluvy je na dobu určitú v školskom roku 2015/2016 a to od 

01.09.2015 do 30.06.2016. Zmluva zaniká výpoveďou alebo ak sa podmienky tejto 

zmluvy zmenia pôsobením tretej strany . Výpovedná doba sú 3 mesiace. 

 

 

4.2. Výpoveď tejto zmluvy je potrebné vyhotoviť v písomnej forme a je potrebné ju doručiť      

       do 15 kalendárneho dňa aktuálneho mesiaca. Výpovedná doba začína plynúť dňom   

       doručenia výpovede a je vypovedaná k poslednému kalendárnemu dňu aktuálneho  

       mesiaca.   

 

V. Záverečné ustanovenia  

 

5.1. Táto zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dohoda je vytvorená  

       v troch exemplároch, pričom dodávateľ si ponechá jeden exemplár ,odberateľ jeden  

       exemplár a PPA jeden exemplár. 

 

5.2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zodpovedá ich  

       slobodnej a vážne prejavenej vôli a obsah jednotlivých ustanovení im bol riadne  

       objasnený, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

  

 

V Lednické Rovne       dňa  18. 3. 2015 

 

 

 

        

.......................................................                                      ....................................................... 

Dodávateľ                                                                                Odberateľ    

 


