Zmluva č. 226/2012
o zabezpečovaní mliečnych výrobkov

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
a v súlade s Nariadením 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 (ďalej ako „zmluva“)

Zmluvné strany
RAJO a.s.,
IČO: 31 329 519, DIČ 2020328629
so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
459/B
za ktorú konajú: Mgr. Zuzana Stanová, člen predstavenstva
a Drahoslav Bošanský, prokurista
bankové spojenie:
na strane jednej ako „RAJO“
a
Mestská časť Bratislava – Dúbravka
IČO: 603406, DIČ: 2020919120
Sídlo: Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – Dúbravka
č.účtu: 1706274956/0200
na strane druhej ako „mestská časť“ (alebo spolu ako „zmluvné strany“)
pre
Základná škola
IČO: 36 071 021, DIČ: 2021601615
Sídlo: Sokolíková 2, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Kocmunda, riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – Dúbravka
č.účtu 1629804051/0200
ďalej ako „škola“

Článok I

Úvodné ustanovenia
1. Dňa 01.10.2010 uzavrela mestská časť, v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 550/2010 zo dňa 14.09.2010, so spoločnosťou
RAJO, a.s. Zmluvu č. 209/2010 o zabezpečovaní mliečnych výrobkov v súlade s ust. §
261 ods. 1 a 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade s Nariadením 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 (ďalej len „zmluva“) na základe ktorej spoločnosť RAJO, a.s. po dobu
od 01.10.2010 do 30.06.2011 zabezpečovala pre žiakov Základném školy Sokolíkova č. 2
mliečne výrobky. Pre tento účel bol v priestoroch školy umiestnený výdajný automat
určený na distribúciu mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov školy. Zriaďovateľom
školy a súčasne vlastníkom nehnuteľnosti na Sokolíkovej č. 2, súp. č. 1838, postavenej na
pozemku parc. č. 2248, k. ú. Dobravka , zapísanej na LV č. 3485, je mestská časť.
2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 166 zo dňa
25.06.2012 bolo schválené opätovné pokračovanie projektu distribúcie mliečnych
výrobkov pre žiakov školy aj v školskom roku 2012/2013. Odpis uznesenia je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. V súlade s uvedeným v ods. 2 tohoto článku zmluvné strany na základe vzájomnej dohody
o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach uzatvárajú túto zmluvu.
Článok II
Predmet zmluvy
1. Škola umožní spoločnosti RAJO distribúciu tovaru prostredníctvom predajného automatu,
pričom zoznam tovaru a predajná cena budú škole písomne predložené minimálne 14 dní
pred zahájením prvej dodávky tovaru do automatu. Skladovanie a výdaj tovaru bude
zabezpečený prostredníctvom výdajného automatu, ktorý spoločnosť RAJO alebo osoba
s jej písomným súhlasom umiestni na vopred dohodnutom mieste na škole. RAJO sa
zaväzuje priebežne dodávať do výdajného automatu tovar tak, aby bola v čo najväčšom
rozsahu využitá kapacita s tým, že pri predaji tovaru dotovaného z verejných prostriedkov
bude tento predaj prebiehať podľa pravidiel a podmienok stanovených právnymi
predpismi, hlavne nariadením komisie (EÚ) č. 2707/2000 v znení nariadenia komisie (EÚ)
č. 657/2008, nariadením rady (EÚ) č. 1255/1999 a nariadením SR č. 339/2008 (SR)
v platnom znení.
2. RAJO sa zaväzuje zabezpečiť bezhotovostný predaj tovaru na základe tzv. ,,kreditky“, t.j.
karty s predplateným kreditom, ktorá bude vo vlastníctve konečného spotrebiteľa, pričom
za predplatený kredit si bude môcť konečný spotrebiteľ kúpiť tovar vo výdajnom
automate nachádzajúcom sa v škole.
3. Na základe tejto zmluvy a po dobu jej platnosti, prenecháva mestská časť v objekte školy
priestor-plochu, na ktorej bude spoločnosť RAJO oprávnená umiestniť a prevádzkovať
výdajný automat. Priestor, na ktorom bude stáť predajný automat, určí škola v súčinnosti
so spoločnosťou RAJO, pričom tento priestor musí byť žiakom prístupný. V prípade, že sa
preukáže, že dosahované množstvo predaného tovaru za kalendárny mesiac je podľa
posúdenia spoločnosťou RAJO nízke v dôsledku nevhodného umiestnenia predajného
automatu, má spoločnosť RAJO po vzájomnej dohode a v spolupráci so školou právo na
svoje náklady premiestniť predajný automat na iné vhodnejšie miesto.

Článok III
Práva a povinnosti spoločnosti RAJO
1. RAJO je povinné zoznámiť školu s príslušnými informáciami a predpismi týkajúcimi sa
tovaru a tiež s povinnosťami, ktoré sa týkajú jeho predaja, predovšetkým vo vzťahu
k manipulácií s kreditkami a evidencii predaných kreditiek.
2. RAJO zabezpečí potrebný počet kreditiek pre žiakov zapísaných na škole. Kreditka bude
platná minimálne počas jedného celého zúčtovacieho obdobia. Zúčtovacím obdobím sa
rozumie obdobie, ktoré je v súlade s príslušným právnym predpisom platným
v Slovenskej republike rozhodujúce pre poskytovanie finančnej podpory spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov alebo obdobnej podpory.
3. RAJO prehlasuje a zaručuje, že po opätovnom umiestnení a sprevádzkovaní predajného
automatu na základe tejto zmluvy si budú môcť žiaci, ktorým zostali nevyčerpané kredity
na kreditných kartách zakúpených v školskom roku 2010/2011 tieto kredity dočerpať.
4. Cena produktu bude stanovená v súlade s príslušnými normami stanovenými
Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
5. RAJO sa zaväzuje platiť na účet školy č. 1629804051/0200 paušálnu úhradu za odber
energií vo výške 9,50 Eur mesačne, tzn. za celú dobu trvania zmluvy 95,–Eur, slovom
osemdesiattri eur. Uvedenej povinnosti sa RAJO zbaví len v prípade, že predajný automat
nebude v prevádzke. Úhrada príspevku za energie sa bude realizovať v dvoch splátkach,
prvú vo výške 38,– Eur RAJO uhradí najneskôr do 30.09.2012 a druhú vo výške 57,– Eur
do 28.02.2013.
6. V prípade, že RAJO nezaplatí príspevok na energie v lehote splatnosti podľa odseku 5
tohto článku riadne a včas, je povinné zaplatiť na účet školy zmluvnú pokutu vo výške 0,1
% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť
spoločnosti RAJO platiť úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka
nie je týmto dotknutá.
Článok IV
Súčinnosť školy
1. Škola sa zaväzuje poskytnúť informácie o počte vyučovacích dní a počte žiakov ako aj
o prípadných zmenách týchto údajov.
2. Škola poveruje spoločnosť RAJO na jej zastupovanie pri zabezpečení mliečnych výrobkov
pre žiakov v súlade s Nariadením vlády SR č. 339/2008 Z. z.. RAJO ako dodávateľ
požiada o zabezpečenie mliečnych výrobkov pre žiakov školy a požiada o poskytnutie
pomoci z verejných prostriedkov alebo prostriedkov EÚ v súvislosti so zabezpečením
mliečnych výrobkov pre žiakov v škole podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2008 Z. z.
3. Z dôvodu uplatňovania nárokov na poskytnutie finančnej pomoci z verejných
prostriedkov alebo prostriedkov EÚ spoločnosťou RAJO sa škola zaväzuje, že sa nebude
vo vlastnom mene uchádzať zabezpečenie mliečnych výrobkov a nepožiada o poskytnutie
rovnakej pomoci podľa cit. nariadenia vlády. Škola v tejto súvislosti nie je oprávnená
uzatvoriť zmluvu na školský mliečny program s tretími osobami a súčasne poveriť ďalšiu
osobu jej zastupovaním pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov pre žiakov v súlade
s nariadením vlády č. 339/2008 Z. z.
4. Škola odovzdá spoločnosti RAJO riadne vyplnený formulár Záväzné vyhlásenie
školy/predškolského zariadenia, potrebné k uplatneniu nároku na finančnú pomoc podľa
príslušných právnych predpisov, v dvoch vyhotoveniach v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia formuláru.

5. Škola resp. jej poverený zástupca prijme prípadné reklamácie tovaru od žiakov a odovzdá
ich spoločnosti RAJO, aby boli riešené v zmysle zákona. Kontaktnou osobou pre riešenie
reklamácií za RAJO je vodič pravidelne dokladajúci čerstvé výrobky do automatu, ktorý
spíše reklamačný protokol a reklamáciu bezodkladne rieši.

Článok V
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť podľa ods. 6 článku VII tejto zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 02.09.2012 do 30.06.2013.
3. Pred uplynutím v odseku 2 tohto článku dojednanej platnosti tejto zmluvy môže platnosť
tejto zmluvy skončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov :
3.1 písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode alebo
3.2 odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán v prípade hrubého
porušenia tejto zmluvy druhou zmluvou stranou. Za hrubé porušenie zmluvy sa bude pre
naplnenie tohto ustanovenia považovať opakované neplnenie zmluvných záväzkov
dojednaných touto zmluvou, ku ktorým dochádza i napriek upozorneniu a výzve na
odstránenie, resp. nápravu závadného stavu v primeranej lehote. V prípade odstúpenia od
zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc).

Článok VI
Doručovanie
1. RAJO berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy bude považovaná za doručenú priamo do vlastných
rúk, a to i v prípade, ak bude vrátená mestskej časti alebo škole ako písomnosť nájomcom
neprevzatá. Ak nebude možné písomnosť doručiť na adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy a iná adresa nebude mestskej časti alebo škole známa, považuje sa písomnosť za
za doručenú dňom jej vrátenia mestskej časti alebo škole, a to aj v prípade, že sa RAJO
o tom nedozvie.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných číslovaných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
3. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo
nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli

4.
5.
6.
7.
8.
9.

zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne
predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení. V prípade, ak sa niektoré
ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo neúčinným alebo
neopakovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú
platné a účinné. Zmluvné strany sa zväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplánovaného alebo neúčinného alebo neaplikovateľné ustanovenia
a to v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na
základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za
použitia slovenského práva.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií).
Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým
sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona o slobode informácií.
Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých tri obdrží
mestská časť, dve obdrží RAJO a jedno vyhotovenie obdrží škola.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých
účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.

V Bratislave dňa……………………..
RAJO a. s.

…………………………..
Mgr. Zuzana Stanová
člen predstavenstva
v.r.

V Bratislave dňa ………………………..
Mestská časť Bratislava-Dúbravka

………………………………….
Ing. Ján Sandtner
starosta
v.r.
ZŠ Sokolíkova č. 2

…………………………….
Drahoslav Bošanský
prokurista
v.r.

………………………………..
Mgr. Ľubomír Kocmunda
riaditeľ
v.r.

