Kúpna zmluva č. 046/2012
uzavretá v zmysle ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka
Predávajúci :
Cool Milk s.r.o.
Kupujúci :
Obec Nededza
Sídlo:
M.Waltariho 7097/5, 921 01 Piešťany Sídlo:
Hlavná 1/1, 01302 Nededza
IČO:
46 158 146
IČO :
00321516
DIČ:
2023252979
DIČ :
2020677582
Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
Bankové spojenie:
Prima banka
Číslo účtu:
2920855588/1100
Číslo účtu:
5604744003/5600
V zastúpení: Mgr.Bc. Monika Holíková, konateľka V zastúpení:
PhDr. Peter Vajda, starosta
Telefón: 033 / 3812370, 0949 558 066
obce
e-mail: objednavka@coolmilk.sk
Telefón/fax:
041/5980523,0915817246
coolmilk@coolmilk.sk
e-mail:
straska.maria@centrum.sk
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vl. č.27400/T
(ďalej len “predávajúci”)
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
Čl. I - Preambula
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy je zabezpečenie zvýšenia spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov na strane žiakov kupujúceho a v záujme naplnenia účelu tejto zmluvy zmluvné
strany budú vyvíjať maximálne úsilie pri dodržiavaní ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.
2. Predávajúci prehlasuje, že počas platnosti má a bude mať právoplatné rozhodnutie
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poskytovanie projektu „Školský mliečny program.“
Čl. II - Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov, uvedených v nariadenia
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“, formou pravidelných dodávok tovaru podľa jednotlivých písomných
alebo telefonických objednávok kupujúceho pričom na základe tejto zmluvy prevedie predávajúci na
kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa
tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy je zabezpečenie zvýšenia spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov žiakov kupujúceho v záujme naplnenia účelu tejto zmluvy a to za predpokladu
dodržiavania podmienok stanovených v tejto zmluve, právnych predpisoch Slovenskej republiky a
právnych predpisoch Európskeho spoločenstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Čl. III - Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za tovar sa spravuje limitmi uvedenými v nariadení vlády
SR v platnom znení pre dané obdobie, ostatné dodávky sa riadia Podmienkami spolupráce, ktoré sú
prílohou č. 2 tejto Zmluvy.
Čl. IV - Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany
prehlasujú, že túto zmluvu si prečítali a jej obsahu porozumeli, ustanovenia tejto zmluvy vyjadrujú ich
vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju podpisujú. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z
ktorých 2 obdrží predávajúci a 1 obdrží kupujúci.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Podmienkami
spolupráce – Príloha č. 2 a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba na základe dohody oboch zmluvných
strán formou písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že vo veci tejto zmluvy sú za nich oprávnené jednať osoby uvedené v
záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy.

5. Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú tieto prílohy: Príloha č. 1 - Hlásenie o spotrebe
mlieka a mliečnych výrobkov a Príloha č. 2 – Podmienky spolupráce.
V Piešťanoch, dňa 20.06.2012

Mgr.Bc.Monika Holíková
konateľka Cool Milk s.r.o.

Obec Nededza

