Dodatok č. 3
ku Kúpnej zmluve č. 078/2012 zo dňa 30. 8. 2012, v znení Dodatku č. 1
zo dňa 19. 11. 2012 a Dodatku č. 2 zo dňa 7. 3. 2013
uzatvorený v zmysle § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ustanovenia článku V odsek 5 Kúpnej zmluvy zo dňa 30. 8. 2012

Predávajúci :
Sídlo:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:
Zapísaná v:
Telefón:
e-mail:

Organika s.r.o.
Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany
44 555 156
2022731293
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Mgr. et Mgr. Petra Vnuk, MPH, MHA, konateľka
Obch. registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.23072/T
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

(Ďalej len ako „Predávajúci“)
Kupujúci:
Sídlo :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN:
V zastúpení :
Telefón:

Mesto Trnava
pre Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
00313114
2021175728
VÚB a. s.
SK5902000000000026925212
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
033/32 36 101

(Ďalej len ako „Kupujúci“)
Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako „zmluvné strany“

I. Úvodné ustanovenia
Na základe Kúpnej zmluvy č. 078/2012 zo dňa 30. 8. 2012, v znení Dodatku č. 1 zo dňa
19.11.2012 a Dodatku č. 2 zo dňa 7. 3. 2013, zabezpečuje Predávajúci v prospech Kupujúceho
pravidelné dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Kupujúceho, v rámci projektu „Školský mliečny program“
(ďalej len „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva bola uzatvorená 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, v znení neskorších predpisov a nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ
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ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov
žiakom vo vzdelávacích inštitúciách.
Na základe zmeny predpisov Európskej únie, najmä delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)
2017/40, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v
súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo
vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.
907/2014 a vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 o pravidlách uplatňovania
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na
dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach, došlo k úprave
vnútroštátnej legislatívy Slovenskej republiky nariadením 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 súvislosti s uvedenými zmenami došlo k úprave niektorých podmienok projektu „Školský
mliečny program“, pričom sa o. i. zmenil aj názov projektu na „Školský program“.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a úpravy európskej i vnútroštátnej legislatívy Slovenskej
republiky a v záujme zotrvania pri zabezpečení zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Kupujúceho, dohodli
sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku.

II. Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Kúpnej zmluvy nasledovne:
1.
V celom texte Kúpnej zmluvy sa výraz „Školský mliečny program“ nahrádza
výrazom „Školský program“.
2.
V článku II odsek 1 sa na záver dopĺňa nová veta, ktorá znie: „Sortiment
zabezpečovaného tovaru je uvedený v Prílohe č. 1.“
3.
V článku V odsek 5 sa na záver dopĺňa nová veta, ktorá znie: „Kupujúci berie na
vedomie, že Príloha č. 1 - Sortiment zabezpečovaného tovaru sa môže aktualizovať každý
školský rok a to podľa mechanizmu určeného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, pričom
o tejto zmene bude Kupujúci písomne informovaný Predávajúcim zaslaním nového znenia
Prílohy č. 1 a postup podľa prvej vety tohto odseku sa nepoužije.“
4.
Pôvodná príloha č. 1 – Hlásenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov ku Kúpnej
zmluve sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 1– Sortiment zabezpečovaného
tovaru ku Kúpnej zmluve.
5.
Príloha č. 2 - Podmienky spolupráce pri realizácii „školského mliečneho programu“
ku Kúpnej zmluve sa mení tak, že sa nahrádza novým znením Prílohy č. 2 - Podmienky
spolupráce pri realizácii „školského programu“ ku Kúpnej zmluve.
6.
Príloha č. 3 ku Kúpnej zmluve sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 3 Zoznam Materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava ku Kúpnej zmluve.
7.
Príloha č. 4 – Poverenie ku Kúpnej zmluve sa mení tak, že sa nahrádza novým
znením Prílohy č. 4 - Poverenie ku Kúpnej zmluve.
8.
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 4. až 7. tohto dodatku dohodli, že odsek 5
článku V. sa nahrádza novým znením : „Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú tieto
prílohy: Príloha č. 1 – Sortiment zabezpečovaného tovaru, Príloha č. 2 – Podmienky
spolupráce pri realizácii „školského programu“, Príloha č. 3 – Zoznam Materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, Príloha č. 4 – Poverenie.
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III. Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté a zostávajú
v platnosti bez zmeny.
Dodatok bol uzatvorený v súlade s ustanovením § 18 odsek 1, písm. c) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Neoddeliteľnými súčasťami tohto dodatku sú tieto prílohy: Príloha č. 1– Sortiment
zabezpečovaného tovaru, Príloha č. 2 - Podmienky spolupráce pri realizácii
„školského programu“, Príloha č. 3 – Zoznam Materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnava, Príloha č. 4 – Poverenie.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými strany a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je
internetová stránka mesta Trnava v súlade s ustanovením § 47a odsek 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Dodatok bol zverejnený dňa .........................(doplní Mesto Trnava po zverejnení).

V Piešťanoch, dňa 04.09.2017

V Trnave, dňa 29. 9. 2017

Za Predávajúci:

Za Kupujúci:

...................................................................
Mgr. et Mgr. Petra Vnuk, MPH, MHA, v.r.
konateľka Organika s.r.o.

....................................................
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava
v zastúpení Mgr. Tibor Pekarčík, v.r.
prvý zástupca primátora

Strana 3 z 3

