








\5' .'šelky info1mácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto Zmluvy a ďalšie info,mácie. ktoré sa zmluvné 
strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto Zmluvy. bez 
ohľadu na skutočnosť. éi bola Zmluva uzavretá, sú považované za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú. že tieto 
dóverné informácie nezverejnia tretej osobe. V prípade. že niektorá zo zmluvných strán poruší tuto povinnosť. na 
zaklade dohody zmluvných strán dôjde k podstatnému porušeniu tej!o Zmluvy s právom odstúpenia od Zmluvy 
a s pravom domáhať sa náhrady škody podľa § 271 Obchodného zákonníka. 

161 Zmluva je uzatvorená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu, z ktorých každá 
zrnluvna strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie obdrží Pôdohospodárska platobná agentúra. 

1 :-1 l<upujúci tymto prehlasuje. že v školskom roku 2017/2018 bude v rámci programu ,Školské ovocie• odoberať čerstvé 
ako aj spracované ovocie a zeleninu a výrobky z nich od jediného uchádzača, a to spoločnosti LUNYS. s.r.o, so 
s,dlorn Vodárenksá 2011/38, 058 01 Poprad, IČO: 36 472 549, ktorý je Predávajúcim v zmysle tejto Zmluvy. 

181 Zmluvne strany vyhlasujú že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že ich prejav vôle je slobodný, vážny 
a zrnzumiteíný, sú spôsobilé na právne úkony, túto Zmluvu si prečítali, jej znenie je v plnom súlade s ich vôľou, a na 
znak suhlasu s touto Zmluvou ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

g.g .1 r V Poprade d1)a ................ . ............... . 

Za predávajúceho: 

V „J.f./�� ..... . . . . . . . .  diía ............ ............ . 

Za kupujúceho: 

MA
-·

RYBh,. 

.... i\. 

· 1E 1/1

(í) 

Meno: Ih'// "1 
Priezvisko: ťfa,-;drc7,7c:; _ 
Funkcia: ŕtat:7• ,k'6 

Kupujuci identifikovaný podía občianskeho preukazu č: ............... ....... . .......... . 

Zástupca spol. LUNYS. s.ro. prítomný pri podpise zmluvy Kupujuci1n. menovite ............................................... .. 

podpis: .............. ................ . ....... ..... . 
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