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k RámcoMqj 
Dodatok č. 2 

kúpnej zmluve zo dňa 19.07.2013 

Dodávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán 
Zapísaný: 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.09.2014 

FRUCTOP, s.r.o. 
956 34 Ostratice 144 
Ing. Miloš Šebo, konateľ 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 19026/R 

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. Bratislava, číslo účtu: 6613643006/1111 
IBAN: SK62 1111 0000 0066 1364 3006 
BIC kód: UNCRSKBX 
IČO: 34106022 
DIČ: 2020418345 
IČ DPH: SK 2020418345 
(ďalej „dodávateľ") 

Odberateľ: Mesto Prievidza 
Adresa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza, číslo účtu: 0016626382/0200 
IBAN: 
BIC kód: 
IČO: 
IČ DPH: 
(ďalej „odberateľ") 

SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
SUBASKBX 
318 442 
SK2021162814 

Zmluvné strany sa podľa Článku VIII. bod 3) Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 
19.07.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.09.2014 dohodli na Dodatku č. 2 takto: 

1. V Článku I. bod 1)znie: 
„1) Na základe tejto zmluvy bude dodávateľ zabezpečovať pre odberateľa v rámci 
programu „Školské ovocie" dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl, 
podľa požiadaviek (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 a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov, a to čerstvé ovocie - jablká, hrušky, slivky, jahody 
a spracované ovocie v podobe 100% jablkovej šťavy a sušené jablkové lupienky, 
ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom." 

2. V Článku V. bod 1)znie: 
„1) Zmluvnými stranami dohodnutá jednotková kúpna cena za 1 porciu (do 200 g) 
dodaných jabĺk je 0,05 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena za 1 porciu (do 



200 g) dodaných hrušiek je 0,05 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena za 1 
porciu (do 200 g) dodaných sliviek je 0,05 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena 
dohodnutá za 1 porciu (do 200 g) jahôd je 0,16 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna 
cena dohodnutá za 1 porciu (do 200 ml) jablkovej šťavy je 0,11 EUR vrátane DPH, 
jednotková kúpna cena dohodnutá za 1 porciu (do 30 g) sušených jablkových 
lupienkov je 0,14 EUR vrátane DPH. 
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. 
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." 

3. Ostatné ustanovenia Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 19.07.2013 v znení Dodatku 
č. 1 zo dňa 09.09.2014 ostávajú nezmenené. 

4. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
webovom sídle mesta Prievidza. 

5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých 
každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

V Ostraticiach úf\a..ff:I?.:..4f.f.C. f í. ff/Mf 

FRUCTGP,s.r.o. 
coti 34 OSTRATICE 144 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta konateľ 


