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Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Potravinová banka Slovenska, o. z.

Sídlo:
Poštová adresa:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Bočná 2, 040 O1 Košice
kpt. Nálepku 19,082 71 Lipany
30797896
2022052197
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3,
811 06 Bratislava
2669752086/1100
Mgr. Marko Urdzik
v registri MV SR,
č. spisu VVS/1-900/90-26467-1
Mgr. Marko Urdzik
predseda
0907 534 441
urdzik@centrum.sk

Číslo úctu:
Štatutárny zástupca:
Zapísaná

Poverený zamestnanec na konanie
vo veciach zmluvy a zodpovedný za
jej plnenie
tel., fax, e-mail:

(ďalej len "Potravinová banka")
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(ďalej len distribútor - sociálna inštitúcia, alebo samospráva")

uzavierajú zmluvu o spolupráci v nasledovnom znení:
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Preambula

V súlade s európskou legislatívou, ako aj v súlade so zákonom
Č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len" zákon Č. 599/2003"), v nadväznosti na zákon Č. 543/2007
Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov ana zákon Č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 152/1995 Z. z.")
a nadväznosti na uzavretú zmluvu medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
a Potravinovou bankou uzatvárajú

II. Teritórium pôsobenia

Potravinová banka Slovenska zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby
zabezpečil rozdávanie potravín, ktoré zabezpečí PBS na svojom teritóriu pôsobenia
............................ podľa nižšie uvedených kritérií.

III. Špecifikácia potravín

Potravinová banka poskytuje distribútorovi hotové potra1ig-árskevýrobky - pšeničnú múku
hladkú v baleniach po 1 kg v celkovom množstve a, ton a bezvaje~ré cestoviny
v baleniach po 0,5 kg (ďalej len "potravín") v celkovom množstve (J,% ton,
vhodné na ľudskú konzumáciu a s minimálnou dobou trvanlivosti pšeničnej hladkej múky
aspoň 4 mesiace a bezvaječných cestovín aspoň 6 mesiacov.

IV. Realizácia distribúcie

1. Distribútor sa zaväzuje, že bude dodávať potraviny najodkázanejším osobám podľa
tejto zmluvy.

2. Pod pojmom "najodkázanejšie osoby" sa rozumejú:

• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;

• poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR
(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku);

• osoby na hranici životného minima liba rodič/

• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;

• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;

• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;

• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti.

3. Najodkázanejšie osoby: - dostávajú potravinovú pomoc bezplatne

a. tieto potraviny sa nemôžu ďalej predávať

b. potravinová pomoc l x ročne - maximálne - 20 kg hladnej múky

- 20 kg bezvaječných cestovín
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4. Distribútor sa zaväzuje v lehote do 15 dní po každom mesiaci ukončenia rozdávania
predložiť Potravinovej banke "Protokol o odovzdaní potravín oprávneným
príjemcom" za všetky miesta rozdávania v príslušnom mesiaci, príloha č. 1.

5. Distribútor už nemôže ďalej uzavrieť zmluvy s inými subjektmi, ktoré by rozdeľovali
potraviny,

6. Distribútor sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti stanovené touto
zmluvou o spolupráci.

7. Distribútor zodpovedá za činnosť a preberá hmotnú zodpovednosť za prevzaté
potraviny od jej doručenia až po vydanie konkrétnym osobám v plnej miere.

8. Distribútor nerozdané potraviny vráti do distribučného skladu PBS.

V. Konečný distribútor - povinnosti

l. PBS a distribútor sa dohodli na podmienke, konečnej distribúcie "na území svojho
teritoriálneho pôsobenia .

2. Distribútor zabezpečí, aby potraviny boli rozdané len najodkázanejším osobám

3. Distribútor podľa pokynov PBS bude robiť evidenciu rozdaných potravín a zabezpečí
zároveň podpísanie najodkázanejších osôb pri prevzatí potravín upozornenie, že v žiadnom
prípade nemôžu ďalej potraviny predávať a distribuovať a že tieto sú výlučne určené pre ich
potrebu. V prípade, že bude zistená takáto skutočnosť, bude takýto poberateľ trvalo vylúčený
dodávok potravín.

4. Distribútor nesmie za rozdané potraviny žiadať,ani prijať iné služby od obdarovaného.

5. Distribútor a PBS sa dohodli, že tieto aktivity Distribútor bude robiť bezplatne.

6. Distribútor PBS upovedomí o termíne rozdávania potravín minimálne 48 hodín
vopred, aby PBS včas informoval pp A o termíne rozdávania potravín.

VI. Povinnosti PBS

l. PBS zabezpečí potraviny pre distribútora.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma stranami.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jeden exemplár.


