
ZMLUVA  
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich 

pre školský rok 2012/2013 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 
 
obchodné meno :  HOOK, s.r.o. 
so sídlom :    Toryská 6, 040 11 Košice  
IČO :     36 216 224  
DIČ :    SK2021691716 
v zastúpení :    Ing. Ľubor Lelovits - konateľ 
označenie registra :   Okresný súd Košice I 
číslo zápisu :   vložka číslo : 13482/V, oddiel : Sro 
bankové spojenie :  Tatra banka, a.s. Košice   
č. účtu :    2624753173/1100 
tel.,fax :                                  055/640 5140, 0917 564 429, 0903 900 150 
e-mail:                                    rkudrikova@hook.sk  
 
a k o   d o d á v a t e ľ  ( ďalej len dodávateľ ) 
 
a 
 
Názov: Materská škola 
Adresa: Galaktická 9,  040 12  Košice 
IČO: 35543167 
V zastúpení: Mgr. Anna Magdošková – riaditeľka 
Osoba oprávnená konať vo 
veciach administratívy: 

 
Ľudmila Klobušníková  - vedúca Šj 

Bankove spojenie :  
Č. účtu:  
Tel., fax: 055/7294094   
e-mail:  
 
  
a k o  o d b e r a t e ľ   ( ďalej len odberateľ ) 
 
Zmluvné strany týmto pristúpili k uzavretiu Zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov 
z nich pre školský rok 2012/2013, v súlade  so  Zmluvou na dodávku ovocia a zeleniny 
a výrobkov z nich/ Rámcovou zmluvou, medzi nimi uzatvorenou dňa 28.1.2011  v platnom 
znení zmien a dodatkov. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné dojednania Zmluvy na 
dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich/ Rámcovej zmluvy zo dňa 28.1.2011   
ostávajú v platnosti bez zmien, pokiaľ touto zmluvou nie je dohodnuté inak. 

 
II. Predmet  zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa v školskom roku 2012/2013 dodávať ovocie 
a zeleninu a výrobky z nich, spĺňajúce predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť bez 
vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov, v súlade s nar. vlády č. 341/2009 Z.z. 
v znení nar. vlády č. 520/2010 Z.z., v presnej špecifikácii uvedenej v prílohe 1. tejto zmluvy  
a záväzok odberateľa uvedený predmet zmluvy odoberať za dohodnutých zmluvných 
dojednaní a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. 
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III. Množstvo dodávky 
 
1.  Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvy  sa bude  
     riadiť počtom prihlásených žiakov/detí odberateľa a počtom porcií na 1 žiaka/dieťa 

odberateľa v danom mesiaci. Minimálny odber na 1 žiaka/dieťa budú 2 porcie mesačne a 
maximálne 2 porcie týždenne na 1 žiaka/dieťa, pričom pomer medzi čerstvým ovocím 
a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou je 1:1.  

 
IV. Cena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená podľa nar. vlády č. 341/2009 Z.z. v 

znení nar. vlády  č. 520/2010 Z.z., špecifikácii v prílohe č. 1 tejto zmluvy,  ktorú bude 
odberateľ ( jeho žiaci/deti) doplácať vo výške 27% z ceny 1 porcie.  

2. V jednotkovej cene za 1 porciu predmetu zmluvy sú zahrnuté aj dopravné náklady. 
 

V. Osobitné zmluvné dojednanie  
 
1. Zmluvné strany prehlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že zmluvné dojednania 

týkajúce sa platobných podmienok, podmienok predaja, ukončenia tohto zmluvného 
vzťahu, ich vzájomných práv a povinnosti sú upravené medzi nimi Zmluvou o dodávke 
ovocia a zeleniny a výrobkov z nich / Rámcovou zmluvou, uzatvorenou dňa 28.1.2011, 
ktorými sa zmluvné strany zaväzujú riadiť. 
 

VI.  Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, 
účinnosť   dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web - stránke odberateľa, alebo 
jeho zriaďovateľa, prípadne v obchodnom vestníku a platí pre školský rok 
2012/2013, tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť Zmluvy o dodávke ovocia a 
zeleniny a výrobkov z nich / Rámcovej zmluvy medzi zmluvnými stranami 
uzatvorenou dňa 28.1.2011. Odberateľ sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu najneskôr 
do 7-ich dní od jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch vrátane jej prílohy č. 1, pričom každá 
zmluvná strana obdrží jeden exemplár.  

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa v prvom rade spravujú ustanoveniami 
Zmluvy o dodávke ovocia a zeleniny a výrobkov z nich/ Rámcovej zmluvy  medzi 
zmluvnými stranami uzatvorenou dňa 28.1.2011 a následne ustanoveniami Obch. 
zákonníka. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že si túto zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli, že dobrovoľne a slobodne bez nátlaku ju uzatvárajú a na 
znak súhlasu s jej obsahom  ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Košiciach dňa : 3. 7. 2012 

Dodávateľ :       Odberateľ : 

HOOK, s.r.o.         
v zastúpení :                                v zastúpení : 
Ing. Ľubor Lelovits - konateľ     
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Príloha č. 1 
 
ako nedeliteľná súčasť Zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, pre 
školský rok 2012/2013, vyhotovená v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2009 Z.z. o 
poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a 
pre žiakov základných škôl v znení nariadenia vlády SR č. 520/2010 Z.z.. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje v školskom roku 2012/2013 umožniť odberateľovi odber ovocia  
a zeleniny a výrobkov z nich, v druhovej a množstevnej špecifikácii na 1porciu na 1 
žiaka/dieťa, vrátane výšky doplatku plateného žiakom/dieťaťom na 1 porciu, z nižšie 
uvedeného zoznamu odporúčaných druhov ovocia a zeleniny a výrobkov z nich: 
 
 

  


