
Zmluva o vzájomnej spolupráci  
„Akcia Školské mlieko „ 

uzatvorenáá podľa § 51 občianskeho zákonníka  a príslušných ustanovení obchodného 
zákonníka 

Predávajúci:   MILSY a.s. 
Partizánska 224/B 
Bánovce nad Bebravou  

Zastúpení:                 Ing. Stanislav Voskár, predseda predstavenstva 
   Andrea Hatalová, člen predstavenstva 
   Ing. Erik Pastorek, prokurista 

IČO: 31 412 572 
IČ DPH:  SK202041653 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
Kupujúci:  Mesto Nemšová 
Sídlo:                          Mestský úrad 
   Ul. Janka Palu 2/3 
   914 41 Nemšová 
Zastúpený:                 Ing. František Bagin, primátor mesta      
                                   IČO: 00311812 
   (ďalej len „kupujúci“) 
Pre  prevádzku           Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová s elokovanými  
                                   triedami   na uliciach Kropáčiho 1, Ľuborčianska 2, Trenčianska 43 
 
     I.  
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená Kúpna zmluva, predmetom ktorej je predaj 
mlieka a mliečnych výrobkov.  
 
2. Na základe Nariadenia vlády č. 339/2008 Z. z. zo dňa 20.8. 2008 a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov bude predávajúcemu poskytovaná pomoc z finančných 
zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti 
v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných 
školách (ďalej len „ Akcia Školské mlieko“). 
 
      II.  
 
1. Kupujúci sa v súvislosti s odberom mlieka a mliečnych výrobkov odobraného od  
predávajúceho ako súčasť „Akcie Školské mlieko“  zaväzuje, že:  
    1.1 .predávajúcemu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre kedykoľvek  na ich požiadanie   
          odovzdá správne, pravdivo a úplne vyplnené tlačivo - Záväzné prehlásenie školy,  
          (zariadenia) podpísané oprávnenou osobou (resp. oprávnenými osobami) 
    1.2  po celú dobu trvania Akcie Školské mlieko bude dodržiavať všetky povinnosti, ktoré  
            jej zo záväzného prehlásenia vyplývajú,  
    1.3 na požiadanie predávajúceho mu kedykoľvek bezodkladne umožní vstup a  kontroly  
          spôsobu a rozsahu spotreby dodaného mlieka,  
    1.4.  mlieko a mliečne výrobky, na ktoré bola poskytnutá podpora nebude používať na  
            prípravu jedál, 



    1.5.  mlieko a mliečne výrobky, na ktoré bola poskytnutá podpora nebudú pred odovzdaním  
             na spotrebu  vykazovať kvalitatívne nedostatky, 
     1.6. mlieko a mliečne výrobky, na ktoré bola poskytnutá podpora budú poskytované  
            žiakom v materských školách, základných školách a žiakom na stredných školách, 
     1.7. bude mať vo svojom sídle kedykoľvek k dispozícií doklad o maximálnej cene  
            mliečnych výrobkov, 
     1.8. u mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc bude viesť oddelenú  
           evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov, 
     1.9.  neprekročí maximálnu dennú dávku ( najviac na 0,25 l ekvivalentu plnotučného  
            mlieka na žiaka a vyučovací deň ), 
   1.10. pri predaji výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach neprekročí  
           maximálne úhrady platené žiakom/deťmi v predškolských zariadeniach, stanovené  
            Výnosom MP SR č. 2108/2004-100 v znení neskorších predpisov, 
   1.11.  pokiaľ nie je sám príjemcom pomoci, nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa  
            vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov, 
   1.12. bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a podzákonné normy a  
           nariadenia súvisiace s Akciou Školské mlieko, najmä NARIADENIE RADY (ES) č.  
           1234/2007 z 22. októbra 2007, NARIADENIE KOMISIE (ES) č.657/2008 z 10.júla  
           2008, 
   1.13. bude dodržiavať všetky pokyny, príkazy alebo zákazy, ktoré mu stanoví predávajúci,  
            Poľnohospodárska platobná agentúra alebo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 
   1.14  na požiadanie predávajúceho alebo PPA poskytne písomné vyjadrenie požadovaným  
           skutočnostiam, 
   1.15.  nahlásiť predávajúcemu objednávky mlieka telefonicky v pracovných dňoch  
             najneskôr do 9.30 hod. pred uskutočnením dodávky, 
   1.16. osadiť na viditeľnom mieste vo svojom sídle informačnú tabuľu, z ktorej bude zrejmé,  
           že dodávky mlieka a mliečnych výrobkov sú z časti financované Európskou úniou. 
 
2. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že bol oboznámený s Metodickým pokynom upravujúcim 
poskytovanie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti  
v predškolských zariadeniach  a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov 
Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2012/2013 ktorý vydáva  a aktualizuje 
PPA v Bratislave a zaväzuje sa ho dodržiavať, resp. poskytnúť predávajúcemu potrebnú 
súčinnosť na dodržanie povinností uvedených v tomto Pokyne. 
 
3. Pokiaľ po uzatvorení tejto Zmluvy počas doby jej platnosti, budú zmenené všeobecne 
záväzné právne predpisy alebo pravidlá a pokyny uvedené v tejto Zmluve alebo 
akokoľvek súvisiace s touto Zmluvou, kupujúci sa zaväzuje ich dodržiavať a poskytnúť 
predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na dodržiavanie týchto noriem, pravidiel 
alebo pokynov. 
 
4. Predávajúci je povinný : 
4.1.dodávky tovaru   realizovať kupujúcemu v množstvách požadovaných kupujúcim 
minimálne 2x do týždňa, a to v deň určený podľa telefonickej dohody.  Objednávky na mlieko 
nahlási kupujúci telefonicky v pracovných dňoch najneskôr do 9.30 hod. pred uskutočnením 
dodávky, 
4.2. zabezpečiť kvalitu dodávaného tovaru , jeho označovanie a balenie tak aby zodpovedali 
normám predpísaným všeobecne právnymi predpismi  EÚ a to najmä zákonom č. 152/1995 
Z.z.  o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov, Portavinovým kódexom SR  
a nariadením komisie  ES č. 1580/2007.    



 
     III. 
 
1.V prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zaväzuje sa, že 
predávajúcemu nahradí všetky škody, ktoré mu boli konaním kupujúceho (aj 
nedbanlivostným) spôsobené, najmä mu nahradí skutočnú škodu, ušlý zisk a sankcie, ktoré 
mu boli uložené štátnymi orgánmi alebo inými osobami.  

 
2.Pokiaľ z dôvodu  porušenia záväzkov na strane kupujúceho, vznikne predávajúcemu 
povinnosť vrátiť neoprávnene poskytnutú pomoc, kupujúci sa zaväzuje, že sumu 
zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej pomoci zaplatí za predávajúceho, resp. ju 
bezodkladne po tom, čo ho na to predávajúci vyzve poukáže na jeho účet. 
 
3.Pokiaľ z dôvodu porušenia záväzkov na strane kupujúceho, bude predávajúci vyradený zo 
zoznamu subjektov oprávnených prijímať štátnu pomoc alebo pomoc z finančných zdrojov 
Európskej únie, resp. mu takáto pomoc z tohto dôvodu bude odmietnutá, má voči kupujúcemu 
popri nároku na náhradu spôsobenej škody nárok aj na zmluvnú pokutu vo výške 331,94,- €. 
 

IV. 
 
1.Zmluvnými stranami dohodnutá jednotková kúpna cena za 1l mlieka je 0,20 € vrátane DPH, 
jednotková kúpna cena dohodnutá za 1 ks bieleho jogurtu 150 g je 0,26 € vrátane DPH, kúpna 
cena za 1 ks jogurtu  smotanového   jahodového  145 g je 0,28 € vrátane DPH,  kúpna cena za 
1 ks jogurtu  smotanového  marhuľového 145 g je 0,28 € vrátane DPH a  kúpna cena za 1 ks 
jogurtu  smotanového   čučoriedkového 145 g je 0,28 € vrátane DPH. 
 
2.V tomto článku dohodnuté ceny sú definitívne pre školský rok 2012/2013  v zmysle 
Nariadenie vlády SR č.237/2012  z 1.8.2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 
Z.z. v znení  NV SR č. 342/2009 Z.z. a sú v nich zahrnuté aj náklady predávajúceho spojené  
s distribúciou, balením a skladovaním dodaného tovaru, prípadne s inými činnosťami 
predávajúceho. Cenu pre nasledujúce školské roky budú riešiť dodatky  k tejto zmluve, ktoré 
musia byť vypracované a uzatvorené minimálne 10 dní pred začiatkom príslušného školského 
roka. 
3.Cenu za dodané mlieko a mliečne výrobky vyúčtuje predávajúci kupujúcemu na základe 
dodacích listov faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 14 
dní od jej vystavenia.   
 
      V. 
 
1.  Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
2.   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3.   Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu  skončiť aj pre uplynutím dohodnutej  

doby a to: 
a ) písomnou dohodou 
b) výpoveďou aj bez udania dôvodu 
Výpoveď musí byť písomná  a doručená druhej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac   
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 



4.  Zmluvné strany môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť  v prípade porušenia ktorejkoľvek 
povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcich  z tejto zmluvy. 

5.  Touto zmluvou sa nahrádzajú všetky doterajšie zmluvy a dojednania súvisiace s Akciou 
školské mlieko. Kúpna zmluva uvedená v článku I. však nie je žiadnym spôsobom 
dotknutá a zostáva v platnosti  v celom rozsahu.  

6.  Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť robené iba písomnou formou a musia 
byť odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

7.  Všetky   práva   a   povinnosti   osobitne   neupravené   touto   zmluvou   sa   riadia   
platnými legislatívnymi normami. 

8.  Zmluva je vyhotovená v 3-och originálnych vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenia  
prevezme predávajúci a dve vyhotovenia prevezme kupujúci. 

9.  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a dobrovoľne. Zmluvu i 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

10. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že miestom na odovzdanie (zloženie) tovaru je (uviesť 
presnú špecifikáciu miesta):  

   Materská škola,Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová  
   Elokovaná trieda Materskej školy, Kropáčiho 1, 914 41 Nemšová 
   Elokovaná trieda Materskej školy, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová 
   Elokovaná trieda Materskej školy, Trenčianska 43, 914 41 Nemšová 
 
    Kontaktná osoba pri spísaní zmluvy: Alexandra Holíčková 0904 809 405 
    Kontaktná osoba odbytu za predávajúceho: 
    Meno: Dáša Šarinová 
    Mobil: 0903440018 
    Telefónne číslo: 038/7623122,038/7623124,038/7623212,038/7623226 
 

        Kontaktné osoby za  kupujúceho za 
        Materská škola,Odbojárov 177/8A, Elokovaná trieda  Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová    

   Meno: Andrea Dominová 
        Telefónne číslo: 032/6598289 
   
        Kontaktná osoba za  kupujúceho za elokovanú triedu Materskej školy, Kropáčiho 1,  
        a za elokovanú triedu Materskej školy, Trenčianska 43, 914 41 Nemšová 

   Meno: Ľubica Pinková 
   Telefónne číslo: 032/6598510 
 
V Bánovciach nad Bebravou   V Nemšovej   
dňa : ..............................    dňa: 02.102012 
 
Predávajúci:                                                               Kupujúci:   
 
 
 
 
,      
 
Ing. Stanislav Voskár, predseda predstavenstva Ing. František Bagin, primátor 
Andrea Hatalová, člen predstavenstva 
Ing. Erik Pastorek, prokurista 


