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Rámcová kúpna zmluva 
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:   GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa 
sídlo:     Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO:     31 691 552 
IČ DPH:                  SK2020525727 
DIČ:     2020525727 
zapísaný:                                Obchodný register vedený Okresným súdom v Prešove    
                                                    Oddiel: Sro, vložka číslo: 1766/P 
Bankové spojenie:   VÚB a.s., Stará Ľubovňa 
Číslo účtu/IBAN                 SK91 0200 0000 0000 1240 1602  
BIC:     SUBASKBX - VÚB banka 
zastúpený:    Ing. Štefan Zima PhD., konateľ spoločnosti   
osoba oprávnená  rokovať:  Anna Urbanová, obchodný zástupca 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
kupujúcim:                                                   Obec Ovčie  
obchodné meno:   Základná škola 
sídlo:     Ovčie 34, 082 38  Ovčie 
 
                                                                         
IČO:                   
DIČ:      
KÓD školy EDUID:                                       100012760 
Zapísaný :                                                     Obchodný register vedený Okresným súdom v  
                                                    Oddiel:   vložka číslo:              / 
 
 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu/IBAN:    
BIC:      
zastúpený:    Eduard Jenča, starosta obce    
                                                                       (ďalej len „budúci kupujúci“) 
 
 
     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. 
1. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa 

požiadaviek (druh, množstvo) kupujúceho realizované v súlade s nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, 
zeleniny 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). 
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2. Na základe tejto zmluvy je predávajúci oprávnený pre kupujúceho, ako prevádzkovateľa 
školského alebo predškolského zariadenia,  zabezpečiť podľa svojich možností sprievodné 
akcie a to: 
- zabezpečenie ochutnávok ovocia a 100 % štiav  u predávajúceho, 
- zabezpečenie návštev vo výrobnej prevádzke a sadoch predávajúceho, 
- organizovanie vzdelávacích podujatí, ktoré sú zamerané na vzdelávanie detí v oblasti 

poľnohospodárstva a zdravých stravovacích návykov, 
- organizovanie tematických podujatí pre žiakov, súťaží a hier pre žiakov s tematikou 

výživových hodnôt ovocia a zeleniny, 
- organizovanie iných sprievodných akcií zameraných na propagáciu zvýšenia spotreby 

školského ovocia a zeleniny. 
 

Článok II. 
1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu podľa jeho písomných alebo telefonických objednávok 

dodať ovocie (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. 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. 

3. Kupujúci v zastúpení riaditeľa školy, splnomocňuje vedúcu školskej jedálne alebo 
administratívnu pracovníčku na plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy v rámci 
realizácie programu „Školské ovocie“ pre školský rok 2021/2022 

4. Kupujúci sa zaväzuje umiestniť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačnú tabuľu, 
z ktorej bude zrejme, že dodávky ovocia a spracovaného ovocia sú z časti financované 
Európskou úniou. Predávajúci sa zaväzuje dodať túto informačnú tabuľu kupujúcemu do 30 
dní od prvej dodávky. 

 
Článok III. 

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 je platná a účinná od podpísania oboma zmluvnými stranami do 30.6.2022. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom kupujúci obdrží jedno 

vyhotovenie, dodávateľ druhé. 
5. 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 Starej Ľubovni,    21.9.2021  
 
 
  
 
          Predávajúci:                                                                                                     Kupujúci: 
  Ing. Štefan Zima PhD.                                                                                          Eduard Jenča 
       Konateľ spoločnosti                                                                                        Starosta Obce               


