
DODATOK ö. 1 ku
KiIPNEJ ZMLUVE

tlzatvorená v zmYsle § 409 a nasl. Obchodného zákonnika
Dodávatel':
Vypis z OR: Pol'nohospoclárske drlrZstvo Llrr"r§or,,

Sídlo: Horné Salibv Hrtt§or" 1 í47.925 02 Dolné Saliby
Predseda PD: 1Vlgr. Katarina Vlkoviöor á
lCO: 00587178
IÖ DPI-{: SK2020j70231
Bankovéspojenie: Tatrabanka
Uóet: 262j0907j4i 1 100
IBAN: SK36 1l00 0000 0026 2309 0734
T'eleión: Msr, Katal,ína Vlkoviöová
Fax:
(d'alej iba,,dodávatel"')

Odberatel': Základná §kola s vyuóovacím jazykom mad'arskym

Sídlo: Hlavná 115
930 11 Topol'níky

IÓ0:36081051 DtÓ:202l322490
Telefón: E-mail: zstopolniky,.riaditel@gmail.com
Úóet: sxs8 0200 0000 0016 4150 8757 Banka: VúIi, a.s.

V zastúpení: Mgr. Tomá§ Török, riaditel' §kolv
(d'alej iba,,odberatel"')

Dodatkom ö.l KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl, Obchodného
zákonníka sa upravuje v Kúpnej zmluve Cl. llL SPEC|FIKACIA DODAVOK
na základe:

nariadenia Európskeho parlamentu a R;rdy 1EÚ; ó. l308/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorym sa vltvára spoloóná organizácia trhov s pofnohospodárskymi vyrobkami, a ktoryim sa
zru§ujú nariadenia Rady (EHS) ö. 922172, (EHS) ó. 234119, (ES) ö, 1037/2001 a (ES) ö.
t234l2007 @. v. Eri L347.20.12.2013) v platnom znení (d'alej len ,.nariadenie EP a Rady ö.
1308/20l3"),

nariadenia Rady @Ú) ó. t370/2013 zo 16, decembra 2013, ktorym Sa uIöujú opatrenia
tykajúrce sa stanovovania niektorych druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoloönou
organizáciou trhov s pol'nohospodárskymi vyrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.1,2.2013) v
platnom znení (d'alej len,,nariadenie Rady 1EÚ1 ö. ]j70l]0l3''),

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 20l7l40 z 3. novembra 20l6, ktorlfm sa dopÍria
nariadenie Er-rrópskeho parlamenttt a Rady (EÚ) ö. 1308/20l3 v súvislosti s pomocou Únie na
dodávanie ovocia a zeleniny. banánov a nrlieka vo vzdelávaciclr zariadeniach a ktorym sa
meni vykonávacie nariadenie Kornisie (EU) c.907/]0l4 (d'alej len ,,delegované nariadenie
Komisie (EU) 20 l 7/40"),

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3, novembra 2016 o pravidlách
uplatóovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) ö. 1308/2013 v súvislosti s



pomocou unie rra clodávanie ovocia. zeleniny. banánov a mlieka vo vzdelávacích
zariadeniach (d'alej len ..vl,konávacie nariadenie KÓmisie (EU t ]Ul 7lj9].t

a právnych predpisov SR:

zákona ö. 28012017 Z. z. o poskytovar-rí poclpor1, a dotácie v pódohospodarstve a rozvojividieka a o zmene zákona 
.é. _292i2014 7-. z, Ó príspcr,,kL, póstytouáo- . 

"u.Op.ty"n§trukturáhych a investiönych tbndov a o zmene a aopineni niektorych zákonov ii zneni
rreskor§íclr predpisov (d'alej lcr-r,,zákon ö. )8Ol2017 Z,. z..:'1,

nariadenia vládY Ö. 18912017 Z. z. o poskl"tovaní pomoci na dodál.ar1je a distribúciu mlieka,ovocia. zelenirLy a v},robkol, z nich pre tleti a iiakov v §liolsklich zariadeniacÁ v zneníttariadenia viády ö. 22I12.018 7,. z.^ ktorl-m sa mení a dopiRa naiiadenie vládj §lovenskejrePublikY Ó, l89/2017 Z. z, o poskl'tovaní pomoci na cioclávanie a distribúciu míieka, ovocia,
:.l.":]l]^ 1_"}_.obkov z nicl-r pre deti a Ziakor., v §koIskych zariadeniach (d'alej len,,na.iadeni"
ö. l89l20l7 Z. z. "),

:1\?:1^:._1:2/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor§ích predpisov (d'alej len ,,zákon ó.152/1995 Z. z."),
zákon ö. 43112002 Z. z. o úötovníctve v znení neskor§ích predpisov (d'alej len,,zákon ö.
431/2002 Z, z.").

zákon ö, 22212004 Z, z, o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§íclr predpisov (d alej len
,,zákon ö, 22212004 Z. z.'.),

zákon ö. 49l/2001 Z. z. o organizo.vaní trhu s vybranlimi pol'nohospoclárskymi vyrobkami vznení neskor§ích predpisov (d alej len ,.zákon ó. 49I /2001 Z. z...1,

§ i a_§ 
_2 

PÍsm e) vYhtá§kY Ministerstva p6dohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky é,292/201.3 o ovocnych §t'avách a niektorych podobnlch v}robkoch u.e.ny"t-, nul'udskú spotrebLr,

§2 
písm a). í) a g) vyhlá§ky Ministerstva pödohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky ó. 13212014 Z. z. o spracovar-rom ovocí a zelenine,.jedllich hubách,
olejninách, suchlicl' §krrrpinovych plodoch, zemiakoch a vyrobkoch z nich,
zákon é. 52312001 Z, z. o rozpoótovych pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorych zákonov, v zrrení neskor§ích predpisov (ct'al{ len ,,zakon ó. 52312004 Z, zj.),
zákon ö. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskor§ích preclpisov,

zákon Ö. 177/2018 Z. z. o niektorl,ch opatreniach na zniZovanie aciministratívnej zát'aZe
vyuZívanim inflormaön;ich systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektárych
zákonov (zákon proti byrokacii),

ill1t:g,_l S'"*nskej republiky pre realizáciu §kolského programu na §kolské roky
201712018 - 202212023, verzia 2 (d'alej len ,,Národná strategia"sR pre §kolsk! p-g.Á").
nasledovne:



Kúpna cena a spösob jej uröenia

1. Zmluvnymi stranami dohodnutá jednotková cena za 1 kg dodanych;abík;e 0,126 Eur
vrátane DPH, hru§iek 0,133 Eur, broskyri 0,290 Eur, öere§ní 0,884 Eur a sliviék 0,265 Eur,
jednotková kúpna cena dohodnutá za l l dodanej l00 % ovocnej §t'aly je o,stz pur
vrátane DpH. v tomto ólánkrr dohodnuté ceny sú definitívne a sú v nich zatrrnuté aj
nákladY dodávatela spojené s distribúcior-r, manipuláciou a sklaclovaním dodaného tovaru,
prípadne s inymi öinnost'ami dodávatel'a tykajúcimi sa plnenia tejto zmlur,y.

Ostatné ólanky kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené,

V Topol'nikoch Oo^.,1.1...?.; ?fu
póínohospodá§l(e díuistvo l{ruioY

Hóín€ !alibY - ltruiov 114/

t$úllülqúlníoPytm udt1-liy,,,
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Mgr. Katarína Vlkoviöov/ Ing. Janka §teflíková

tÖ0:

za odberatel'a
Mgr. Tomá§ Török


