KÚPNA ZMLUVA č. 2014255
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci :
Sídlo:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
Zapísaná v

Organika s.r.o.
Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
44 555 156
2022731293
Sberbank Slovensko, a.s.
SK59 3100 0000 0042 0005 3818
Mgr. Bc. Petra Vnuk, konateľka
Obch. registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.23072/T

(Ďalej v Zmluve len ako „Predávajúci“)
Kupujúci :
Kód školy:
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
V zastúpení :
Telefón/fax :
e-mail :

Obec Zázrivá
pre Materskú školu, Stred 172
710015151
Stred 409, 027 05 Zázrivá
00315010
2020561906
VÚB, a.s.

SK45 0200 0000 0000 1762 7432
JUDr. Matúš Mních, starosta obce
043/5896130
info@zazriva.com , macekova.julia@gmail.com

(Ďalej v Zmluve len ako „Kupujúci“)
Predávajúci a Kupujúci ďalej v Zmluve aj ako „zmluvné strany“
uzatvorili túto Kúpnu zmluvu č. 2014255 (ďalej len „Zmluva“)
PREAMBULA
Predávajúci je obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v rámci územia Slovenskej
republiky. Predávajúci je v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti oprávnený plniť
úlohy pri realizácii predaja mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v nariadení vlády SR č.
339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v
znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR“) v platnom znení (v rámci
projektu „Školský mliečny program“ a to na základe právoplatného rozhodnutia
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poskytovanie projektu „Školský mliečny program.“
Kupujúci je materská, základná alebo stredná škola, ktorá má záujem zvýšiť spotrebu mlieka
a mliečnych výrobkov na strane jej žiakov a za týmto účelom uzatvorila túto Zmluvu.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vyvíjať maximálne úsilie na zabezpečenie zvýšenia

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na strane žiakov kupujúceho a v záujme naplnenia
účelu tejto Zmluvy budú zmluvné strany pri plnení svojich práv a povinností podľa tejto
Zmluvy dodržiavať ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.
ČLÁNOK I.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
1.1

1.2

1.3
1.4

Predmetom tejto Zmluvy je realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len
„tovar“), uvedených v nariadení vlády SR č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na
podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre
žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR“) v platnom znení (ďalej iba „tovar“) v
rámci projektu „Školský mliečny program“.
Predávajúci sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy prevedie na Kupujúceho
vlastnícke právo k tovaru podľa jeho objednávky a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar podľa tejto Zmluvy.
Množstvo tovaru, ktorý je predmetom tejto Zmluvy bude presne určené podľa
jednotlivých písomných alebo telefonických objednávok Kupujúceho.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení práv a povinností vyplývajúcich z tejto
Zmluvy budú dodržiavať podmienky stanovené v tejto Zmluve, v právnych
predpisoch Slovenskej republiky a v právnych predpisoch Európskeho spoločenstva,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
ČLÁNOK II.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za tovar bude určená podľa limitov
uvedených v nariadení vlády SR v platnom znení pre dané obdobie. Cena za dodaný
tovar a ostatné dodávky sa spravujú Podmienkami spolupráce pri realizácii
„Školský mliečny program“, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany týmto čestne vyhlasujú, že sa pred podpisom tejto Zmluvy
oboznámili s Podmienkami spolupráce pri realizácii „Školský mliečny program“ a
súhlasia s nimi bez výhrad.

ČLÁNOK III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1

3.2

Kupujúci sa zaväzuje, že odobratý tovar nebude používať pri príprave jedál (za
prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka, pridanie kakaa, ovocia alebo
marmelády do mlieka alebo mliečnych výrobkov a táto úprava mlieka je povolená)
Kupujúci sa zaväzuje neprekročiť maximálnu dennú dávku (najviac 0,25 l
ekvivalentu mlieka na žiaka a vyučovací deň), viesť oddelenú evidenciu
o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov a presný menný zoznam
žiakov zúčastnených v „Školskom mliečnom programe“.

3.3

3.4

Kupujúci sa zaväzuje trvale umiestniť na viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do
budovy školy plagát, ktorý mu poskytne predávajúci pri podpise Kúpnej zmluvy,
ďalej na vyžiadanie podľa potreby.
Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú dodržať všetky záväzky uvedené v tejto Kúpnej
zmluve, ako i v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy.
ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a
Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a jej
obsahu porozumeli, ustanovenia tejto Zmluvy vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu a
na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Zmluva je vyhotovená v 4
vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu , z ktorých 2 obdrží Predávajúci a 2
obdrží Kupujúci.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia
Podmienkami spolupráce pri realizácii „Školský mliečny program“, ktoré sú
neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase
oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a
podpísané zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že vo veci tejto Zmluvy sú za nich oprávnené jednať
ich štatutárne orgány uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pričom tieto vyhlasujú, že sú
spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú tieto prílohy: Príloha č. 1 - Podmienky
spolupráce pri realizácii „Školský mliečny program“ a Príloha č. 2 – Hlásenie o
spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov a Príloha č. 3 – Poverenie zriaďovateľa.

V Piešťanoch, dňa

V Zázrivej, dňa

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

..........................................
Mgr. Bc. Petra Vnuk
konateľka Organika s.r.o.

..........................................
JUDr. Matúš Mních
starosta obce

