Zmluva č. …../2011
o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby
z intervenčných zásob.

I.

Zmluvné strany
Služby Božieho milosrdenstva, n. o., 96244 Lackov 5
zastúpená: Annou Dolinskou – riaditeľkou organizácie
IČO: 45023018
DIČ: 2022656130
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Zvolen
Číslo účtu: 2484775855 / 0200
/ ďalej len zastupovaný /
a
Obec Dolný Chotár, 925 41 Dolný Chotár 45
Zastúpená: Františkom Dorom, starostom obce
IČO: 00613941
DIČ: 2021204735
/ ďalej len distribútor /

II.

Teritórium pôsobenia

Zastupovaný touto zmluvou dáva výhradné právo konečnému distribútorovi, aby zabezpečil rozdanie
potravín , ktoré zabezpečí Zastupovaný na svojom teritóriu pôsobenia, podľa nižšie uvedených kritérií.

III.

Špecifikácia potravín

a.) hladká múka 1kg
b.) bezvaječné cestoviny 500g /slovenská ryža, kolienka, špirály/

IV.

Realizácia distribúcie

1.
Potraviny sa budú rozdávať formou potravín balených v maloobchodných baleniach, ktoré môžu
byť rozdané len najodkázanejším osobám v hmotnej núdzi
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 (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);

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
tieto potraviny sa nemôžu ďalej predávať
ročne je možné rozdať 1 osobe maximálne
20 kg hladkej múky (balenie 1kg)
20 kg bezvaječných cestovín (balenie 500g)

V.

Konečný distribútor – povinnosti

1.
Zastupovaný a distribútor sa dohodli na podmienke „ konečnej distribúcie „ na území svojho
teritoriálneho pôsobenia.
2.
Distribútor zabezpečí, aby potraviny boli rozdané len najodkázanejším osobám podľa článku IV, bod 1.
tejto zmluvy.
3.
Distribútor podľa pokynov Zastupovaného 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 z dodávok potravín.
4.
Distribútor nesmie za rozdané potraviny žiadať ani prijať iné služby od obdarovaného.
5.
Distribútor a Zastupovaný sa dohodli, že tieto aktivity Distribútor bude robiť bezplatne.
6.
Distirbútor Zastupovaného upovedomení o termínu rozdávania potravín minimálne 48 hodín vopred,
aby Zastupovaný včas informoval PPA o termíne rozdávania potravín.

VI.

Zastúpený – povinnosti

1.
Zastupovaný zabezpečí potraviny pre Distribútora
2.Zastupovaný pripraví súpis k evidencii rozdaných potravín

VII.
1.
2.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma stranami
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.

V Dolnom Chotári, 12.08.2011

V Lackove, 12.08.2011
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