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 DOHODA O NAHRADENÍ DOTERAJŠIEHO ZÁVÄZKU NOVÝM 
ZÁVÄZKOM 

uzatvorená podľa § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
Medzi zmluvnými stranami pôvodne označenými ako : 
 
Predávajúci :  Organika s.r.o. 
Sídlo:    Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany 
IČO :    44 555 156 
DIČ :    2022731293 
V zastúpení:  Mgr. Bc. Petra Vnuková, konateľka 
Zapísaná v  Obch. registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.23072/T         
 
(Ďalej aj ako „Predávajúci“)       

 
Kupujúci :       Obec Nededza 
                                       pre Materskú školu 
Sídlo:    Hlavná 1/1, 01302 Nededza 
IČO :    00321516 
DIČ :    2020677582 
V zastúpení:  PhDr. Peter Vajda, starosta obce 

 
(Ďalej aj ako „Kupujúci“)   
 
I.  
Medzi Predávajúcim a Kupujúcim bola dňa 01.07.2013 uzatvorená Kúpna zmluva č.: 

2013065, predmetom ktorej bola realizácia 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 v rámci projektu 
„Školský mliečny program“ a to na základe právoplatného rozhodnutia Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry na poskytovanie projektu „Školský mliečny program“ formou 
pravidelných dodávok tovaru podľa jednotlivých písomných alebo telefonických 
objednávok Kupujúceho. 
 
II.          
Zmluvné strany pri plnení povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy č. 2013065 zo dňa 
01.07.2013 postupovali podľa nariadenia vlády SR č. 339/2008 Z.z. 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. Dňa 01.08.2017 bolo predmetné nariadenie zrušené a nahradené novým 

nariadením vlády SR č. 189/2017 Z.z. Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na 
dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov 
v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.  
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Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že dôvodom nahradenia pôvodného záväzku  novým 
záväzkom je výlučne legislatívna zmena právnych predpisov upravujúcich práva 
a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy č. 2013065, ktorými sa 
zavádzajú nové povinnosti zmluvných strán.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, sa zmluvné strany tejto Dohody dohodli, že 
doterajší záväzok vyplývajúci z Kúpnej zmluvy č.: 2013065 sa  
 

N  A  H  R  Á  D  Z  A 
 
novým záväzkom, ktorého znenie je nasledovné:   
 
 

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ MLIEČNYCH VÝROBKOV  

(ďalej len „Zmluva“) 
 
 
Poskytovateľ :      Organika s.r.o. 
Sídlo:    Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany 
IČO :    44 555 156 
IČ DPH :               SK2022731293 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK38 0900 0000 0051 2120 4432 
V zastúpení:  Mgr. et Mgr. Petra Vnuk, MPH, MHA, konateľka 
Zapísaná v  Obch. registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.23072/T         
Telefón:  0948 448 066     
e-mail:   objednavka@organika.sk 
 
(Ďalej v Zmluve len ako „Poskytovateľ“)       
 
Prijímateľ:       Obec Nededza 
                                       pre Materskú školu, Nededza 136 
Sídlo:    Hlavná 1/1, 01302 Nededza 
Kód školy:                    710022298 
IČO :    00321516 
DIČ :    2020677582 
Bankové spojenie : Prima banka, a.s. 
IBAN:                           SK21 5600 0000 0056 0474 4003 

V zastúpení :  PhDr. Peter Vajda, starosta obce 
Telefón:  0905 513 974 
E-mail :               starosta@nededza.eu 
 
(Ďalej v Zmluve len ako „Prijímateľ“)   
Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“       
 
uzatvorili túto Zmluvu o zabezpečení mliečnych výrobkov (ďalej len „Zmluva“) 
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PREAMBULA 
Poskytovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá má oprávnenie podnikať a zaoberá sa 
distribúciou mlieka a mliečnych výrobkov a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení 
viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti dodávanie a distribúciu mlieka a mliečnych 
výrobkov podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) a čl. 5 ods. 1. písm. a) delegovaného nariadenia Komisie 
(EÚ) 2017/40, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1308/2013 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014.  
 
Poskytovateľovi bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 3 ods. 2 písm. c) 
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, pričom Poskytovateľ je 
oprávnený zabezpečovať dodávky mlieka a mliečnych výrobkov do škôl v súlade s 
nariadením vlády SR č. 189/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Prijímateľ je materská, základná alebo stredná škola, ktorá za týmto účelom uzatvorila túto 
Zmluvu. 
 
Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení svojich práv a povinností podľa tejto Zmluvy 
dodržiavať ustanovenia aktov EÚ, ako aj ustanovenia slovenských právnych predpisov 
platných a účinných počas účinnosti tejto Zmluvy, najmä nariadenia Komisie (EÚ) č. 
2017/40, nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 a nariadenia vlády SR č. 189/2017 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
 

ČLÁNOK I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie dodávania mlieka a mliečnych výrobkov 
(ďalej len „mliečne výrobky“), uvedených v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 
189/2017 Z.z.  o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, 
zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR“) v platnom znení a to podľa 
konkrétnych objednávok Prijímateľa resp. zariadenia školského stravovania.  

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prijímateľa dodanie objednaných mliečnych 
 výrokov a Prijímateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za ich dodanie odplatu 
 podľa tejto Zmluvy. 
1.3  Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení práv a povinností vyplývajúcich z tejto 

 Zmluvy budú dodržiavať všetky podmienky stanovené v tejto Zmluve vrátane jej 
 príloh, v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/40, v nariadení Komisie (ES) č. 657/2008 a 
 nariadení vlády SR č. 189/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných  
právnych predpisov SR a v právnych predpisoch EÚ, ktorými je SR viazaná. 

1.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorenie tejto Zmluvy neodporuje právnym 
predpisom upravujúcim proces verejného obstarávania.  
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ČLÁNOK II. 
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty za dodanie mliečnych výrokov je 
určená a spravuje sa prílohou č. 1 - Podmienkami spolupráce pri realizácii „školského 
programu“, ako aj prílohou č. 2 – Sortiment zabezpečovaných mliečnych výrobkov, 
ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tejto Zmluvy.   

2.2 Zmluvné strany týmto čestne vyhlasujú, že sa pred podpisom tejto Zmluvy 
 oboznámili s Podmienkami spolupráce pri realizácii školského programu a 
 súhlasia s nimi bez výhrad. 
 

ČLÁNOK III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Poskytovateľ týmto súhlasí so zverejnením Zmluvy v súlade s ust. § 47a Občianskeho 
zákonníka, s výnimkou podpisu štatutárneho orgánu a pečiatky Poskytovateľa (s 
týmto Poskytovateľ nesúhlasí v súlade s § 9 zákona o slobode informácií). 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 štatutárne orgány uvedené v záhlaví tejto Zmluvy vlastnoručne 
podpisujú. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z 
ktorých 1 obdrží Poskytovateľ  a 1 obdrží  Prijímateľ. 

3.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia 
 Podmienkami spolupráce pri realizácii „školského programu“, 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. 
3.3 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. Prijímateľ berie na vedomie, že príloha č. 2 - Sortiment 
 zabezpečovaných mliečnych výrobkov sa môže aktualizovať každý školský rok a to 
 podľa mechanizmu určeného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, o tejto zmene 
 ho bude mailom informovať Poskytovateľ v lehote 7 dní, pričom nie je potrebný 
 postup podľa prvej vety tohto bodu.  
3.4  Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú tieto prílohy: Príloha č. 1 – Podmienky 
 spolupráce pri realizácii „školského programu“, Príloha č. 2 – Sortiment 
 zabezpečovaných mliečnych výrobkov. 
 
V Piešťanoch, dňa 04.09.2017  
     
Za Poskytovateľa:         Za Prijímateľa:        
 
    
 
...................................................................                ....................................................  
Mgr. et Mgr. Petra Vnuk, MPH, MHA              PhDr. Peter Vajda 
 konateľka Organika s.r.o.                                                           starosta obce 


