
Zmluva o dodávke tovaru 

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení - obchodný zákonník 

1.Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

BOLEX  s.r.o, Bolešov 448, 018 53 Bolešov 

IČO : 36 745 057 

IČ DPH : SK2022335249 

Odberateľ : 

Materská škola 

Odbojárov177/8A 

914 41 Nemšová 

IČO: 42 281 806 

DIČ: 2023974029 

v zastúpení Bc. Miroslava Dubovská 

2. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy sú dodávky ovocia a zeleniny a výrobkov z nich do školy podľa 

objednávky od dodávateľa pre odberateľa v súlade s príručkou pre žiadateľa v programe 

školské ovocie a zelenina a s nariadením vlády SR č. 341/2009 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi, podľa jeho objednávok dodať ovocie a zeleninu a 

výrobky z nich v dohodnutom čase, kvalite, sortimente a množstve na dohodnuté miesto 

dodania a určenej osobe. Odobrané množstvá ovocia, zeleniny a výrobkov z nich je odberateľ 

povinný dodávateľovi písomne potvrdiť vyplnením hlásenia o spotrebe. Odberateľ sa 

zaväzuje viesť riadnu evidenciu dodaného sortimentu ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v 

rámci programu. 

4. Cenové podmienky 

Maximálne úhrady od žiakov nepresiahnu sadzby stanovené v Prílohe č. 1 nariadenia vlády 

SR č. 341/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 201/2014 Z. z., resp. aktuálnej príručky pre 

žiadateľa  a to na základe faktúry dodávateľa v stanovenej lehote.  

 



5. Informačný plagát 

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 a školských 

zariadení sú z časti financované z EÚ. Dodávateľ sa zaväzuje dodať túto informačnú tabuľu 

odberateľovi do 30 dní od prvej dodávky. 

6. Dĺžka trvania zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na  jeden školský rok t.j. 2016/2017 – 02.09.2016-30.06.2017. Zmluva je 

platná a účinná od dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

7. Záverečné ustanovenie 

Podmienky zmien a doplnení zmluvy je možné vyhotoviť len písomnou formou po vzájomnej 

dohode oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch. 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 neprimeraných podmienok pre 

ktorúkoľvek z nich.  

Zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Zmluvu možno 

ukončiť len písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je trojmesačná a začne plynúť od 1. dňa 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

V Bolešove dňa 27.6.2016 

Dodávateľ                                                                                                                 Odberateľ 

 

 

 

 

 
 


