
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodávateľ: BFL, s.r.o.
Sídlo: Ostratice 333, PSČ: 956 34
zast. Jozef Žatko, konateľ
IČO: 48137146
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s. 
zapíš, v Obchodnom registri OS Trenčín, 
oddiel Sro, vl. čl. 31583/R

(ďalej aj iba „dodávateľ“)

Odberateľ: Názov: Obec Hrušovany

Sídlo: Obecný úrad Hrušovany 346, 956 13

Zast.: Ing. Jozef Benca, starosta obce

IČO: 00699179

(ďalej aj iba „odberateľ“)

PREAMBULA
Vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle 

platnej legislatívy uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
BFL, s.r.o., ako pestovateľ a dodávateľ, má záujem o poskytovanie kvalitného ovocia na priamy 
konzum deťom a žiakom.

Poskytovaním čerstvého ovocia deťom a mládeži chce BFL, s.r.o. podporovať zdravý životný 
štýl mladých ľudí a zvyšovať u nich konzumáciu ovocia ako podstatného zdroja príjmu vitamínov, 
dôležitých pre zdravý vývoj ľudského organizmu. Ovocie poskytované na základe tejto zmluvy má 
pôvod v Slovenskej republike, spĺňa normy kvality v súlade s Potravinovým kódexom SR 
a nariadenia EK o obchodných normách.

ČL L
PREDMET ZMLUVY

1) Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa dodávku 
čerstvého ovocia (jabĺk, hrušiek a sliviek), ovocnej šťavy a jablkového pyré, ktoré budú určené na 
priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa.
2) Pri poskytovaní čerstvého ovocia môže odberateľ požiadať dodávateľa o bezodplatné 
vykonávanie osvety pre deti a žiakov, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa, spočívajúcu 
v organizovaní exkurzií v ovocných sadoch, v skladoch a v ostatných zariadeniach dodávateľa, 
zabezpečovať distribúciu propagačných materiálov, organizovať odborné prednášky na danú tému 
a pod. podľa možností dodávateľa.



ČI. II.
SPÔSOB POSKYTOVANIA ČERSTVÉHO OVOCIA A OSVETY

1) Dodávky čerstvého ovocia (jabĺk, hrušiek a sliviek), ovocnej šťavy a jablkového pyré podľa 
čl. III. tejto zmluvy a aktivity určené na osvetu budú zo strany dodávateľa zabezpečované pre 
odberateľa v priebehu celého školského roka na základe telefonickej objednávky na t.č. 0908 923 
428 resp. 038 7688415 , alebo mailom na adresu: hllsro <; gmail.eom, najneskôr vo štvrtok pre 
dodávku nasledujúceho týždňa.
2) Dodávateľ zabezpečí dodávky a aktivity podľa ods. 1 tohto článku pravidelne počas 
školského vyučovania v dohodnutom čase, pričom ovocie, ovocná šťava a jablkové pyré budú 
dodané v požadovanom množstve a balení. Ak sa z organizačných dôvodov odberateľa musí meniť 
termín plánovanej dodávky ovocia, je povinný odberateľ týždeň vopred informovať dodávateľa.
3) Dopravné náklady spojené s poskytnutím ovocia, ovocnej šťavy a jablkového pyré 
a vykonaním osvetovej aktivity znáša dodávateľ.

Čl. III.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK

(Predmet kúpy)
1) Dodávateľ sa zaväzuje v rámci programu školské ovocie (v zmysle platnej metodiky PPA) 
zabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny ( ďalej len produkty ) 
v rozsahu stanovenom metodickým postupom. Národnou stratégiou SR pre program podpory 
spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách a platnou legislatívou.
2) Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre odberateľa na základe jeho požiadaviek dodávku 
čerstvého ovocia , a to počas trvania celého školského roka. Kvalita dodaného ovocia bude prvej 
triedy, ovocie bude zabalené v egalizovanom obale. Tak isto aj kvalita 100%-nej ovocnej šťavy, resp. 
jablkového pyré bude prvej triedy, na konzervovanie ovocnej šťavy a pyré nepoužije dodávateľ 
chemické prvky, jej balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otvárateľných obalov, ktoré sú 
uložené v papierovom kartóne. Celkové dodané množstvo čerstvého ovocia a zeleniny 
v kilogramoch, ovocnej šťavy v litroch a pyré v kilogramoch je určené na základe počtu žiakov 
odberateľa a jeho požiadaviek.
3) Skladovanie čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a pyré zabezpečuje dodávateľ vo vlastných, resp. 
v prenajatých skladovacích priestoroch, ktoré spĺňajú základné hygienické a bezpečnostné predpisy.
4) Distribúciu čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a pyré zabezpečí na vlastné náklady dodávateľ, 
pričom čerstvé ovocie, ovocnú šťavu a pyré bude dodávateľ dodávať priamo do sídla školských 
zariadení odberateľa a tieto školské zariadenia odberateľa zabezpečia distribúciu tovaru pre svojich 
žiakov. V prípade sezónneho ovocia ako hrušky a slivky negarantujeme permanentnú dodávku
5) Predpokladané časové obdobie dodávok je obdobie školského roka t.j. od l.septembra do 
30. júna.

Dodávateľ je oprávnený v prípade nových legislatívnych zmien týkajúcich sa programu 
školské ovocie v priebehu školského roka upraviť množstvo a dodávku ovocia, ovocnej šťavy 
a jablkového pyré po telefonickom dohovore s odberateľom.
Dodávateľ je oprávnený prispôsobiť množstvo a časové intervaly dodávok produktov počas 
školského roka, s ohľadom na jemu pridelený strop individuálnej pomoci zo strany PPA v príslušnom 
kalendárnom roku v rámci programu podpory spotreby ovocia a zeleniny.



6) (Nadobudnutie vlastníckeho práva)
Za odberateľa sú oprávnenými osobami na prevzatie dodávok čerstvého ovocia, ovocnej šťavy 

a pyré v jednotlivých školských zariadeniach odberateľa poverené osoby. Dodávateľ je povinný 
nechať si potvrdiť realizovanú dodávku s presne určeným množstvom dodaného tovaru podpisom na 
dodacom liste. Prevzatím dodávky zo strany tu uvedených osôb prechádza vlastnícke právo 
k dodanému tovaru na odberateľa.

(Kúpna cena a spôsob jej určenia)

7) V súlade so zmenami európskej a národnej legislatívy bola 26.7.2017 schválená Stratégia 
Slovenskej republiky pre realizáciu školského programu na školské roky 2017/2018-2022/2023. Od 
1.8.2021 je v platnosti Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.268 /2021Z.Z., ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a 
distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia 
č.200/2019 Z.z..
8) Na základe uvedenej legislatívy zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra Príručku pre 
žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu pre daný školský rok spolu s prílohou 
o najvyššej úhrade ovocia od školy alebo od zmluvného žiaka.
9) V cene sú zahrnuté aj náklady dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním 
dodaného tovaru, prípadne s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.
10) Odberateľ sa zaväzuje osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačný plagát, 
z ktorého bude zrejmé, že dodávky ovocia, ovocných štiav a pyré sú z časti financované Európskou 
úniou. V prípade, že odberateľ nemá tento informačný plagát, dodávateľ na základe žiadosti 
odberateľa sa ho zaväzuje dodať.
11) Za dodanie čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a pyré, ako aj za aktivity zrealizované s cieľom 
osvety podľa čL I. tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje vystaviť pre dodávateľa písomný doklad, 
v ktorom budú potvrdené prijaté dodávky čerstvého ovocia, ovocnej šťavy a pyré a vykonané aktivity 
súvisiace s osvetou.
12) Cenu za dodané čerstvé ovocie, ovocnú šťavu a pyré vyúčtuje dodávateľ odberateľovi na 
základe dodacích listov faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu vždy k poslednému dňu 
mesiaca, v ktorom boli dodávky realizované.
13) Odberateľ za zaväzuje poskytovať štvrťročne aj hlásenia o spotrebe produktov vydaného 
žiakom v rámci programu školského ovocia v zmysle - hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny 
a výrobkov z nich, ako aj ďalšie doklady požadované na základe platnej metodiky a usmernení 
Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry.
14) Odberateľ prehlasuje, že nemá uzatvorenú zmluvu s iným subjektom ako dodávateľom, 
ktorej predmetom je poskytovanie produktov v rámci programu podpory spotreby ovocia 
a zeleniny pre deti a žiakov v školách a a zaväzuje sa takúto zmluvu počas trvania tejto zmluvy 
neuzavrieť.
15) Dodávateľ bude neodkladne komunikovať zmeny v metodike školského ovocia odberateľovi 
oznámením. Podstatné zmeny budú riešené uzavretím písomného dodatku, ktorý bude podpísaný 
oboma zmluvnými stranami.



CL IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Táto zmluva je platná odo dňa podpisu , nadobúda účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na 
dobu neurčitú.
2) Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať o dôležitých skutočnostiach, 
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
3) Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s 6-mesačnou 
výpovednou lehotou. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tejto zmluvy má druhá 
strana právo zmluvu vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou, pri obzvlášť závažnom porušení 
s okamžitou platnosťou. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane.
4) Táto zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami.
5) Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú obidve zmluvné strany riešiť prednostne 
vzájomnou dohodou.
6) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v troch 
rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, vlastnoručne podpisujú. Dve vyhotovenia 
zmluvy sú určené pre dodávateľa a jedno pre odberateľa.

V Ostraticiach, dňa:

BFL s.r.o.
Ostratice 333, 956 34

fS 137 146, IC DPH: SK212005839'
Výpis z OR OS Trenčín 

íožka č.: 3158^/R, Oddiel; Sro

Ing. Jana Žatková, prokurista 
za dodávateľa za odberateľa

z



Školské 
zariadenie

Adresa Kontaktná 
osoba na 
prezatie 
tovaru,tel.k.

Počet 
detí 
zap.v 
šk.ovocí

Frekvencia a množstvo 
dodávok.

Dodávky deň a čas

Jablká Jabl. 
šťava

Jabl. 
pyré

MŠ
Hrušovany

956 13 Hrušovany
336

lx lx lx Podľa dohody

V Ostraticiach, dňa:

BFL s.r.o.
Ostratice 333, 956 
^7 IZC lA n-.. ,<46, !č DPH: S^2|3p0583g-;

£Cín,

Ing. Jana Zátková, prokurista


