Uzatvorenej

Dodatok Č. 1. ku
KÚPNEJ ZMLUVE
v zmysle § 409 a nasl. Obchodného

zákonníka

Dodávateľ:
Výpis z OR:
Poľnohospodárske
družstvo Hrušov
Sídlo:
Hrušov 1147, 925 02 Dolné Sali by
podpredseda PD:
Ing Peter Bogár
IČO:
00587478
IČ DPH:
SK2020370231
Bankové spojenie:
UniCredit Bank
Telefón:
0908039208
Mgr. Katarína Vlkovičová
Fax:
031/7853222
(ďalej iba "dodávater")

Odberateľ:

Obec Malá Mača
Materská Škola

Sídlo: Hlavná 127/46
92521 Malá Mača
IČO: 37842358
Číslo účtu: 1684331154/0200
Telefón: 031/7018322
V zastúpení: starosta, Ing. František
(ďalej iba "odberater")

DIČ: 2021699416
Banka: VÚB
Fax:
Hontvári

Na základe delegovaného
nariadenia komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa
doplňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou
Únie na dodávanie
ovocia a zeleniny,
banánov a mlieka vo vzdelávacích
zariadeniach
a ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie
Komisie (EÚ) Č. 907/č. 201/2014
(ďalej len
delegované
nariadenie
komisie (EÚ) 2017/40)
a vykonávanie
nariadenie
Komisie (EÚ)
2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania
nariadenia Európskeho
parlamentu
a Rady (EÚ) Č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie
ovocia a zeleniny,
banánov a mlieka vo vzdelávacích
zariadeniach
a ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie
Komisie (EÚ) (ďalej len delegované nariadenie komisie (EÚ) 2017/39) a nariadenia vlády
Slovenskej
republiky
Č. 189/2017
o poskytovaní
pomoci
na podporu spotreby ovocia
a zeleniny pre deti v materských
školách a pre žiakov v základných
školách sa zmluva na
školský rok od 01.09.2017 do 30.06.2018 mení a doplňa takto:

Kúpna cena a spôsob jej určenia
1. Zmluvnými
stranami dohodnutá jednotková
cena za l kg dodaných jabík je 0,19 Eur
vrátane DPH, hrušky 0,21 Eur, broskyne 0,23 Eur a čerešne 0,7 Eur jednotková
kúpna
cena dohodnutá za II dodanej ovocnej šťavy je 0,47 Eur vrátane DPH. V tomto článku
dohodnuté
ceny sú definitívne
a sú v nich zahrnuté aj náklady dodávateľa
spojené
s distribúciou,
manipuláciou
a skladovaním
dodaného
tovaru,
prípadne
s inými
činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy.

Čl. IV.
ZÁ VÄZNÉ PREHLÁSENIE
l. Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky Č. 189/2017:
a) nebude používať dodané ovocie a šťavy na prípravu jedál v zariadení,
b) Ovocie a šťavy, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu detí a žiakov
v zariadení odberateľa ( program, "Školské ovocie").
c) Bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
v programe Školské ovocie.
2. Odberateľ čestne prehlasuje, že si nebude nárokovať na dotáciu z prostriedkov EÚ
a ponechá toto rozhodnutie na dodávateľa.
3. Odberateľ zároveň prehlasuje, že nebude spolupracovať súčasne aj s iným dodávateľom
rovnakých komodít podľa čl.l bod l.tejto zmluvy v programe "Školské ovocie".
4. Odberatel' sa zaväzuje nahradiť škodu dodávateľovi z titulu odobratia podpory z EÚ
v prípade, že kontrolný orgán zistí porušenie záväzkov odberateľa uvedených v čl.lV. aV.
tejto zmluvy.
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