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KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení medzi zmluvnými stranami: 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Obchodné meno:  Bigimi, s.r.o. 
Sídlo:   052 01 Spišská Nová Ves, Nábrežie Hornádu 11/5 

Prevádzka:   Markušovská cesta č. 4 

IČO:   44 467 613 

IČ DPH:   SK2022716421 

Obchodný register:  OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka 2749/V 

Štatutárny zástupca: JUDr. Milan Biganič, konateľ 

    Mgr. Branislav Biganič, konateľ 

Bankové spojenie:  VÚB, pobočka Spišská Nová Ves 

IBAN:    

Kontaktné údaje:  tel.: 053/4410900, fax: 053/4462961 

e-mail:   bigim@bigimi.sk 

ďalej len „dodávateľ“ 

a 

Obchodné meno:  Obec Iliašovce 

Sídlo:   053 11 Iliašovce 23  

IČO:   00 329 185 

DIČ:   2020717710 

Číslo účtu IBA, BIC:  

V zastúpení:  Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce 

Kontaktná osoba:              Lucia Ambrozová  vedúca ŠJ 

Telefón:   053/4298617 

E-mail:   sj.iliasovce@gmail.com 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

Predmet tejto zmluvy je dodávka čerstvého  ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, v súlade s nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci    na dodávanie a distribúciu   mlieka, ovocia, 

zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach a  príručkou pre žiadateľov o poskytnutie 

pomoci v rámci programu – časť A školské ovocie a zelenina  pre školský rok 2017/2018 z augusta 2017 

v platnom znení  ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov pre: 

1. Základnú školu, Iliašovce č. 29. 

2. Materskú školu, Iliašovce č. 155. 

Miestom dodania  je školská jedáleň pri materskej škole, Iliašovce č. 29. 

 

Čl. III. 

Povinnosti dodávateľa 

Dodávateľ sa zaväzuje, že: 

1. Bude dodávať odberateľovi schválené druhy ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, na ktoré sa poskytuje 

pomoc a ktoré sú uvedené v tabuľke číslo 1. 

2. Frekvenciu dodávok prispôsobí podľa  individuálne pridelenej výšky pomoci jeden až dvakrát týždenne  

tak, aby dodávky boli realizované minimálne počas dvoch realizačných období, t. j. september 2017 až 

marec 2018. 

3. Dodávky podporovaných druhov budú prispôsobené podľa sezónnosti a dostupnosti. 

4. Dátum a čas dodávok bude vzájomne dohodnutý a prispôsobený podľa požiadavky odberateľa tak, aby 

dodávka čerstvého ovocia a zeleniny bola poskytnutá žiakom v deň plánovanej dodávky.   

5. Súčasťou dodávky bude výdajka/dodací list s uvedením množstva v dvoch merných merných jednotkách 

(kg/l, porcie/ks), s uvedenou cenou bez DPH, sumu s DPH a samostatne sumou v EUR, ktorú  uhrádza 

škola,  ktorá je stanovená v prílohe č. 2 NV SR č. 189/2017 Z.z.  (tabuľka č. 1).   
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6. Jednotlivé  podporované druhy ovocia a zeleniny budú spĺňať podmienky zákona č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách v platnom znení. Pri dodávkach výrobkov z ovocia a zeleniny vyhlášku MPRV SR č. 

292/2013  o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch (ovocné pyré, sušené jablkové 

lupienky).  

 

Čl. IV. 

Povinnosti odberateľa 

Odberateľ sa zaväzuje, že: 

1. Neprekročí 50% podiel výrobkov z ovocia a zeleniny v priebehu každého realizačného obdobia. 

2. Vo väčšej miere ako v predchádzajúcich obdobiach bude využívať aj podporované druhy čerstvej 

zeleniny. 

3. Nebude prenášať dodané a nespotrebované ovocie a zeleninu a výrobky z nich  do ďalšieho realizačného 

obdobia. 

4. V jedálnom lístku  s poznámkou uvedie dobre čitateľný odkaz v znení: Ovocie a zelenina  „Školského 

programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie. 
5. Objednávky bude realizovať deň vopred telefonicky, alebo e-mailom s možnosťou spresniť nasledujúci 

deň pri prípadnom zmene počtu žiakov zúčastnených na programe. 

6. Pre dodávateľa  neodkladne  zabezpečí v troch vyhotoveniach  prílohu č. 3 „Čestné vyhlásenie školy“ pre 

školský rok 2017/2018, v ktorom písomne splnomocní vedúcu zariadení školského stravovania na plnenie 

úloh pri realizácii školského programu a to: 

a) že sa zúčastní školského programu s uvedením plánovaných činnosti; 

b) uvedenie obchodné meno žiadateľa, ktorý jej zabezpečím aktuálny informačný plagát ak tento doposiaľ 

nemal; 

c) bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách OaZ, na ktoré sa vzťahuje pomoc; 

d) nebude používať OZ na prípravu jedál; 

e) je jej známe, že pri platbe za dodávky OZ neprekročí najvyššiu úhradu stanovenú v prílohe č.  2 NV SR č. 

189/2017 Z. z.   platenú žiakom, resp. rodičom (tabuľka č. 1); 

f) zabezpečí, že ovocie, zelenina alebo výroky z nich budú spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu 

a bezpečnosť a nebudú mať zjavne kvalitatívne nedostatky; 

g) poskytne dodávateľovi informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách OZ žiakmi (príloha č. 7  

„Hlásenie školy o spotrebe... „); 

h) neodkladne písomne oznámi dodávateľovi každú zmenu (zmenu počtu žiakov, zmenu splnomocnenej 

osoby, ukončenie dodávok... );  

i)  umožní vykonanie akejkoľvek kontroly oprávneným osobám v súvislosti so správnym  vykonávaním 

školského programu; 

j) podporované druhy OZ a výrobkov z nich bude odoberať len od jedného schváleného uchádzača; 

k) že uzatvorí zmluvu len s jedným dodávateľom.   

  

V. 

Cenové a fakturačné podmienky 

1. Maximálne ceny za podporované druhy ovocia, zeleniny a výrobkov z nich sú stanovené v prílohe č. 2. 

NV SR č. 189/2017 Z. z. ,  tabuľka č. 1, ktorá je prílohou tejto zmluvy. 

2. Pri dodávke tovaru, súčasťou dodávky bude výdajka s dvoma mernými jednotkami, cenou za mernú 

jednotku, sumou bez DPH a celkovou sumou s DPH. 

3. Na vystavenej faktúre bude zvýraznená suma, ktorú uhrádza škola.  

4. Splatnosť faktúr je 15 dní od dátumu  jej  vystavenia na osobitné číslo účtu  pre program školské ovocie 

uvedené v čl. I. tejto zmluvy a na vystavenej faktúre. 

VI. 

Dĺžka trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na školské roky 2017/2018 – 2022/2023 na základe 

„Národnej stratégie Slovenskej republiky pre školský program“ schválenej dňa 26.07.2017 v súlade so 

zmenami európskej a národnej legislatívy.   

 

 

VII. 

Výpovedná lehota 

Výpoveď tejto zmluvy môže podať písomné ktorákoľvek zo zmluvných strán: 
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a)  pri závažnom porušení podmienok vyplývajúcich z realizácie programu školské ovocie; 

b)  po vzájomnej dohode zmluvných strán;  

Výpoveď musí byť písomne doručená druhej strane najneskôr po ukončení dodávok do konca II. realizačného 

obdobia, t.j. do 31. marca v príslušnom školskom roku.  

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, 1x pre odberateľa a 1x pre dodávateľa. 

2. Zmeny a doplnky, ktoré budú na rámec tejto zmluvy je možné učiniť iba po vzájomnej dohode oboch 

zmluvných strán formou písomných dodatkov. 

3. V prípade legislatívnych zmien v nasledujúcich školských rokoch , tieto  budú automaticky uplatňované 

pri realizácii školského programu v príslušných prílohách upravovaných PPA a nevyžadujú si písomné 

dodatky k tejto zmluve.     

4. 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  nebola uzavretá v tiesni ani za inak neprimeraných 

podmienok pre ktorúkoľvek z nich. 

 

 

Iliašovce, dňa 20.09.2017 

 

 

Za dodávateľa:         Za odberateľa: 

 

 

_____________________       ___________________ 

JUDr. Milan Biganič        Mgr. Ladislav Grondžák 

konateľ spoločnosti        starosta obce 

 


