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& '■->• DOHODA O ÚPRAVE NIEKTORÝCH PRÁV A POVINNOSTI
vyplývajúcich z Dodatku č.l k Zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2015028 uzavretej dňa 

14.09.2017 v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Obec Miloslavov
pre Základnú školu, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov

Sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Kód školy: 710055420
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
V zastúpení: Milan Baďanský, starosta obce
Telefón/fax: 02/32111555
(Ďalej v Dohode len ako „Prijímateľ")

Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.
Sídlo: Farského 14, 851 01 Bratislava
IČO : 44 013 141
IČ DPH: SK2022543556
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2217 4549
V zastúpení: Tomáš Mészároš, konateľ
Telefón/fax: 0904884427
(Ďalej v Dohode len ako „Súkromná školská jedáleň")

Prijímateľ a Súkromná školská jedáleň ďalej v Dohode aj ako „zmluvné strany"

uzatvorili túto Dohodu o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z Dodatku č.l k Zmluve 
o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2015028 (ďalej len „Dohoda")

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Organika s.r.o., so sídlom: Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO : 44 555156 je 
obchodná spoločnosť, ktorá má oprávnenie podnikať a zaoberá sa zabezpečovaním 
dodávok mlieka a mliečnych výrobkov a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení 
viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti dodávanie alebo 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. Obchodnej spoločnosti Organika s.r.o. bolo vydané 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, dňa 21.08.2018 rozhodnutie o schválení 
žiadateľa, resp. Poskytovateľa na zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych 
výrobkov v súlade s § 1 písm. a) 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 (ďalej len „nariadenie č. 189/2017 Z. z."),
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v zmysle nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. í) poskytovaní pomoci na dodávanie a 
distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 
v znení nariadenia vlády SR č. 195/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Prijímateľom „Školského programu" sú deti materskej školy a žiaci základnej školy 
prevádzkovanej v Slovenskej republike alebo deti alebo žiaci so špeciálnymi 
vÝchovno-vzdelávacími potrebami v škole prevádzkovanej v Slovenskej republike, 
ktorá za týmto účelom uzatvorila so spoločnosťou Organika s.r.o. Zmluvu o
zabezpečení mliečnych výrobkov.

1.2 Organika s.r.o. ako Poskytovateľ uzavrela s Prijímateľom Dodatok č. 1 k Zmluve o 
zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2015028, na základe ktorej spoločnosť Organika 
s.r.o. ako Poskytovateľ zabezpečuje dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej 
len „mliečne výrobky"), uvedených v Prílohe č.l k nariadeniu vlády SR č. 200/2019 
Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny mlieka 
a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov a to 
prostredníctvom súkromnej školskej jedálne.

ČLÁNOK II.
PREDMET DOHODY

2.1 Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností v súvislosti s platením 
odplaty za predaj a dodanie tovaru Prijímateľovi v súlade s podmienkami 
dojednanými v čl. I. Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2015028, ako 
i poverenie k podpisovaniu Čestného vyhlásenia školy, Hlásenia školy o 
spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov/ vykonaných sprievodných vzdelávacích 
opatreniach / zabezpečení informačného plagátu, iných hlásení vyplývajúcich 
z nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
objednávok, dodacích listov, preberaním a distribúciou mlieka a mliečnych 
výrobkov dodávaných spoločnosťou Organika s.r.o. pre žiakov Prijímateľa.

2.2 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že záväzok Prijímateľa z titulu odplaty za predaj 
a dodanie tovaru, ktorý vznikol v súlade s podmienkami dojednanými v čl. I. 
Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov č. 2015028 preberá v súlade s § 531 ods. 
1 Občianskeho zákonníka Súkromná školská jedáleň do ktorej bude tovar dodávaný.

ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Dohodou sa riadia 
Podmienkami spolupráce pri realizácii „Školského programu", ktoré sú 
neoddeliteľnou prílohou č.l tejto Dohody a príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

3.2 Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase 
oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a 
podpísané zmluvnými stranami. Súkromná školská jedáleň berie na vedomie, že 
príloha č. 2 - Sortiment zabezpečovaných mliečnych výrobkov sa môže aktualizovať 
každý školský rok a to podľa mechanizmu určeného Pôdohospodárskou platobnou
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agentúrou, pričom o tejto zmene bude spoločnosťou Organika s.r.o. mailom 
informovaný v lehote 7 dní a nie je potrebný postup podľa prvej vety tohto bodu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo veci tejto Dohody sú za nich oprávnené jednať 
ich štatutárne orgány uvedené v záhlaví tejto Dohody, pričom tieto vyhlasujú, že sú 
spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

3.4 Neoddeliteľnými súčasťami tejto Dohody sú tieto prílohy: Príloha č.l - Podmienky 
spolupráce pri realizácii „Školského programu" a Príloha č.2 - Sortiment 
zabezpečovaných mliečnych výrobkov.

3.5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webe. Zmluvné strany prehlasujú, že si 
túto Dohodu prečítali a jej obsahu porozumeli, ustanovenia tejto Dohody vyjadrujú 
ich vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Dohoda je 
vyhotovená v 3 vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z ktorých 1 obdrží 
Prijímateľ, 1 obdrží Súkromná školská jedáleň a 1 obdrží spoločnosť Organika s.r.o.

Miloslavov, dňa

Za Súkromnú školskú jedáleň:

Tomáš Mészároš - PINQ .?.r.o. 
Farského 14, 851 01 Bratí 

IČO: 44 013 14 
IČ DPH: SK202254Š

Tomáš Mészároš -Pino s.r.o.
i

Spoločnosť Organika s.r.o., so sídlo: Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO : 44 555 156 týmto 
ako veriteľ Prijímateľa vyjadruje svoj súhlas s prevzatím dlhu v súlade s čl. II. tejto Dohody.

Mgr. et Mgr. Petra Vnuk, MPH, MHA 
konateľka
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Preambula
Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto spolupráce je zabezpečenie 
dodávania mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov Prijímateľa a v 
záujme naplnenia tohto účelu sa zaväzujú dodržiavať delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 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 a vykonávacím nariadením Komisie 
(EÚ) č. 2017/39 ako i nariadenie vlády č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci 
na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti 
a žiakov v školách v znení nariadenia č. 195/200 Z. z. (ďalej len „nariadenie 
vlády SR“). Vzggomná spo -práca zmluvných strán sa riadi ustanoveniami 
Zrr -.y/Dorody a zároveň týmito Podmienkami, ktoré tvoria nedeliteľnú 

Vyhlásenie Poskytovateľa
=:s-;“.st=’ že Je oprá. "ený zabezpečovať dodávky mlieka a
- ečr.•ý'cc-cv ďa ej aj a-c „mliečne výrobky“) do škôl v súlade

Vyhlásenie Prijímateľa
P"J~ateľčestne .y-lasuje, že nebude počas existencie zmluvného vzťahu 
s Poskytovatefcm súbežne objednávať, kupovať alebo odoberať mliečne 
výrobky v rámci „Školského programu“ od iného dodávateľa a bude 
dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov.

Čl. 1 Doba trvania
1. Zmluva/ Dohoda sa uzatvára na dobu jedného roka, pričom ak ani jedna 
zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď 
(listom) najneskôr do 31.jú!a príslušného kalendárneho roka, táto Zmluva / 
Dohoda sa automaticky a aj bez ďalšieho súhlasu zmluvných strán predlžuje 
c ď= š' kalendárny rok. V prípade výpovede jednej zo zmluvných strán, 
~atr.osť Zrr Dc-cŕ. -c-S' k poslednému dňu nasledujúceho obdobia 
c c c *= č - c c c 2. c š—. 5c"tc Podmienok po období, v ktorom bola výpoveď 
c'_"e — -.-e stwe c:'_:ená. V prípade výpovede počas III. obdobia 
IL.ec'' - 3Z.> c ec~ osť Zm jvy končí 31.júla. V prípade skončenia Zmluvy 

c: e ce-tc povinný vykonať všetky úkony, ktorých vykonanie
c*é._e oredcsy ■yžec-jú pre poskytnutie pomoci na dodávanie alebo 
c srnčí: _ ~ ečryc' .ý';c-cv podľa nariadenia vlády SR, prípadne podľa 
_ý~ C'š."/o- predpisov v platnom znení.

Čl. 2 Miesto plnenia
1. V estc~ - -e_.:a sa rozumie zariadenie Prijímateľa, t. j. jeho sídlo uvedené 
. zá" a-.fZr -.y / Dohody resp. Súkromná školská jedáleň Tomáš Mészároš
- *«0 SJíO.
2. Poskyto .steľ sa zaväzuje dodať mliečne výrobky Prijímateľovi na určené 
~ escz z cenia a Prijímateľ je povinný mliečne výrobky prevziať a dodací list 
riscce zcz.-zť pečiatkou a podpisom, pričom minimálne dve vyhotovenia 
zoze- e-c “.u je povinný odovzdať osobe, ktorá tovar dodala.
3. =n'mater resp. Súkromná školská jedáleň nadobúda vlastnícke právo k 
~ ečnym výrobkom potom, čo sú mu dodané mliečne výrobky riadne 
zdpvzpa'zé. Odovzdaním prechádza na Prijímateľa resp. Súkromnú školskú 
Jedáleň nebezpečenstvo vzniku škody na dodaných mliečnych výrobkoch.
4. Pcs-occ.steľ nezodpovedá Prijímateľovi resp. Súkromnej školskej jedálni 
za rez:dane míočných výrobkov z dôvodu vis maior (vyššej moci), z dôvodu 
zvýšenia ceny mliečnych výrobkov nad úroveň stanovenú v prílohe aktuálneho 
nariadenia vlády alebo z dôvodu vyčerpania výšky pomoci poskytnutej 
Poľnohospodárskou platobnou agentúrou Poskytovateľovi. 0 zmene ceny 
mliečnych výrobkov je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa resp. 
Súkromnú školskú jedáleň najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy sa o zmene 
dozvedel.

Čl. 3 Odplata a platobné podmienky
1. Odplata za predaj a dodanie tovaru sa spravuje limitmi uvedenými v 
nariadení vlády SR v platnom znení pre dané obdobie, zahŕňa sadzbu DPH v 
zmysle platných právnych predpisov SR a je stanovená v prílohe č. 2 k Zmluve.
2. Odplata bude zaplatená na základe súhrnnej mesačnej faktúry vystavenej 
Poskytovatefom a zaslanej Prijímateľovi resp. Súkromnej školskej jedálni 
výlučne elektronicky. Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa jej vystavenia. 
Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň pri platbe ako variabilný symbol 
uvádza celé číslo faktúry.
3. Ak sa Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň dostane do omeškania 
s platením odplaty, vzniká Poskytovateľovi nárok na zaplatenie úrokov 
z omeškania vo výške v zmysle ust. § 369 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Poskytovateľ môže pozastaviť dodávku tovaru v prípade, ak Prijímateľ resp. 
Súkromná školská jedáleň je v omeškaní s úhradou faktúr alebo v prípade, ak 
Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň porušuje (nedodržiava) 
ustanovenia právnych predpisov, resp. právnych aktov, na ktorých 
dodržiavanie sa v Zmluve/ Dohode zaviazal alebo ak mu bolo kontrolou na 
mieste zistené hrubé porušovanie jeho povinností alebo ak obe zmluvné 
strany s pozastavením dodávky prejavia písomný súhlas.

ČI.4 Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Práva a povinnosti Poskytovateľa:
a) Poskytovateľ je povinný dodaťtovar, tak aby spĺňal platné normy kvality,
b) Poskytovateľje oprávnený zabezpečiť pre Prijímateľa informačný plagát (§1

PRÍLOHA č. 1: Podmienky spolupráce pri realizácii .Školského programu“
^Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov, resp. Dohody o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich 

,ťuvy o zabezpečení mliečnych výrobkov uzavretých medzi spoločnosťou Organika s. r. o., so sídlom Slnečná 3467/8, 92101 Piešťany, IČO 
555 156, Prijímateľom a Súkromnou školskou jedálňou (ďalej len „Zmluva / Dohoda“). V záujme úpravy zmluvných vzťahov spoločnosť 

rganika s. r. o. v súlade s § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“).

písm. d) nariadenia vlády SR), ak sa na tom s Prijímateľom písomne dohodne,
c) Poskytovateľ nezodpovedá za vady tovaru spôsobené v dôsledku 
nesprávnej manipulácie Prijímateľom s tovarom, za takto spôsobenú škodu 
zodpovedá výhradne Prijímateľ.
2. Práva a povinnosti Prijímateľa resp. Súkromnej školskej jedálne:
a) Zabezpečiť trvalé umiestnenie informačného plagátu pri hlavnom vchode do 
budovy školy na viditeľnom mieste propagujúcom zapojenie školy do „Školského 
programu" a označiť miesto distribúcie. Ak sa mliečne výrobky žiakom distribuujú 
spolu s jedlami má Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň povinnosť uvádzať 
v jedálnom lístku informáciu, že mlieko a mliečne výrobky sú podávané v rámci 
„Školského programu“. Súčasne sa zaväzuje, že mliečne výrobky nebude 
Súkromná školská jedáleň používať pri príprave jedál
b) v zmysle usL § 6 odsek 8 nariadenia SR č. 195/2020 môže Prijímateľ mliečne 
výrobky žiakom distribuovať v rámci „Školského programu“ spolu sjedlami 
poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované mliečne 
výrobky sa žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania,
c) sa zaväzuje dodané mliečne výrobky uskladňovať, expedovať a predávať 
v súlade s platnými právnymi normami, ďalej zabezpečí, že vydávané mliečne 
výrobky budú spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu a nebudú vykazovať 
zjavné kvalitatívne a zdravotné nedostatky,
d) sa zaväzuje viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách 
prijatých od žiakov zúčastnených v „Školskom programe“. Evidenciu Prijímateľ 
resp. Súkromná školská jedáleň vedie okrem iného aj elektronicky cez webovú 
stránku spoločnosti Organika s.r.o. na www.organika.sk, čím poskytne 
Poskytovateľovi informáciu o prijatých a spotrebovaných množstvách mliečnych 
výrobkov žiakmi,
e) je povinný pri predaji mliečnych výrobkov žiakom dodržiavať najvyššiu úhradu 
platenú žiakom stanovenú na základe nariadenia vlády SR v platnom znení;
f) je povinný poskytnúť Poskytovateľovi za účelom splnenia podmienok 
stanovených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri poskytnutí pomoci za 
dodanie mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia vlády SR a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR všetku potrebnú súčinnosť, ktorá 
sa bude odvíjať predovšetkým od inštrukcií Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry a Poskytovateľa.
g) strpí kontrolu a poskytne všetku potrebnú súčinnosť orgánom kontroly,
h) sa zaväzuje, že neprekročí maximálnu dennú dávku vydávanú žiakom 
zapísaným v školskom zariadení Prijímateľa, s ktorým Poskytovateľ uzatvoril 
Zmluvu, t.j. 250 ml mlieka alebo 1 ks mliečneho výrobku na jedného žiaka a 
jeden vyučovací deň a berie na vedomie, že mlieko a mliečne výrobky dodávané 
v rámci „Školského programu“ sú určené výlučne pre žiakov školy vo vekovej 
kategórii od 3 rokov v dňoch školského vyučovania. Ďalej berie na vedomie, že 
dodaný tovar nie je určený pre ostatných stravníkov, ktorým zabezpečuje stravu, 
ako ani na bežný predaj (mimo projektu „Školský program"),
ch) vykonáva objednávky písomne (zaslaním e-mailu, sms, vyplnením 

objednávkového formulára na webovej stránke www.orgdnika.sk) alebo 
telefonicky u Poskytovateľa,
i) Prijímateľ si je vedomý, že žiadosť o poskytnutie pomoci predkladá 
Poskytovateľ PPA spätne, pričom obdobia poskytnutia pomoci sú rozdelené 
nasledovne: I.obdobie: od 01. septembra alebo od skoršieho dátumu, ktorý je 
zverejnený na webovom sídle PPA do 31. decembra , ll.obdobie: od 01. januára 
do 31. marca, lll.obdobie: od 01. apríla do 30. júna alebo do neskoršieho 
dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle PPA a v tejto súvislosti sa 
zaväzuje Prijímateľ, že riadne a včas (do 3 dní) v nasledujúcom mesiaci alebo 
období vykoná všetky potrebné úkony požadované právnymi predpismi 
a poskytne Poskytovateľovi, resp. PPA všetku potrebnú súčinnosť a splní si 
všetky povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov;
j) písomne oznámi Poskytovateľovi každú zmenu údajov,
k) v prípade, že Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň zabezpečuje, resp. 
poskytuje stravu pre žiakov z viacerých škôl, je povinný o tom písomne 
informovať Poskytovateľa,
l) je povinný vždy ku koncu príslušného obdobia uvedeného v písm. i) tohto bodu 
zabezpečiť, aby došlo k vydaniu všetkého dodaného mlieka a mliečnych 
výrobkov výlučne žiakom Prijímateľa,
m) sa zaväzuje k povinnosti uchovávať záznamy a doklady súvisiace so 
„Školským programom“ v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.

Čl. 5 Zodpovednosť za škodu
1. Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň zodpovedá Poskytovateľovi za 
všetku škodu, ktorá mu bola spôsobená v dôsledku porušenia povinností 
Prijímateľa resp. Súkromnej školskej jedálne vyplývajúcich zo Zmluvy/ Dohody 
a príslušných právnych predpisov.
2. Zjavné vady tovaru je Prijímateľ resp. Súkromná školská jedáleň povinná 
vyznačiť na dodacom liste s podpisom zodpovednej osoby a zodpovednej osoby 
Poskytovateľa v deň dodávky. Iné vady je povinný reklamovať písomne, avšak 
iba v záručnej lehote, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká. Chyby vo 
fakturácií je možné reklamovať do 30 dní od prevzatia tovaru.

Čl. 6 Záverečné ustanovenia
1. Zmluva/Dohody, ako aj tieto Podmienky nadobúdajú platnosť ich podpisom, 
pričom tieto Podmienky platia počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a 
nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s ust. § 
47a Občianskeho zákonníka.
2. Právna úprava v Zmluve má prednosť pred znením týchto Podmienok
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PRÍLOHA č. 2:
i

Sortiment zabezpečovaných mliečnych výrobkov v zmysle Prílohy č. I k Nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z.

P.č Názov mliečneho výrobku

Číselný kód
položky alebo 
podpoložky 
nomenklatúry 
tovaru stanovenej 
EK, pod ktorú sa 
mliečny výrobok 
zaraďuje

Skupina 
pod ktorú 
sa mliečny 
výrobok 
zaraďuje

Druh a veľkosť balenia 
mliečneho výrobku

Maximálna 
veľkosť 
jednej porcie 
mliečneho 
výrobku 
pre jedného 
žiaka na deň

Výška pomoci na
zabezpečovanie činností podľa 
§1 písm. a) na dodanie alebo 
distribúciu jedného balenia 
alebo jedného kg mliečneho 
výrobku v eurách bez dane

Najvyššia úhrada v eurách, 
ktorú možno žiadať od školy 
alebo od
zmluvného žiaka za jedno 
balenie alebo za jeden kg 
mliečneho výrobku

1. **plnotučné mlieko 
neochutené, 
ultravysokotepelne 
ohriate (UHT)

0401

1
1

A kartón/ fľaša 11 250 ml 0,831 0,084

4. **polotučné mlieko 
neochutené, 
ultravysokotepelne 
ohriate (UHT)

0401

A kartón/fľaša 11 250 ml 0,662 0,067

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 
kg mliečneho výrobku.

**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 
jedno balenie mliečneho výrobku.
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