Vážený pán riaditeľ/ pani riaditeľka,
školské mlieko Brejky, ktoré zabezpečujeme pre Vašu školu si počas svojho pôsobenia
získalo veľa priaznivcov spomedzi detí. Nás teší aj rastúci záujem škôl o podporu zdravého
stravovania a znižovania obezity mladej generácie. Dnes už hovoríme o stovkách škôl, ktoré
sa zapojili do školského mliečneho projektu Brejky prostredníctvom automatov.
V rámci našej vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov pre
žiakov sa zmluvné strany podľa tejto zmluvy zaväzujú, a to tak vo vzájomnom vzťahu, ako aj
vo vzťahu k príslušným štátnym a samosprávnym orgánom, dodržiavať pravidlá a podmienky
stanovené v tejto súvislosti všeobecne záväznými právnymi predpismi v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/791 a DELEGOVANÝM NARIADENÍM
KOMISIE (EÚ) č. 2017/40, ako aj v súlade s NARIADENIE VLÁDY SR o poskytovaní pomoci
na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov
v školských zariadeniach v platnom znení.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti zmluvy na distribúciu školského mlieka
využívame opciu na predÍženie zmluvy o jeden školský rok, t.j. od 1.9.2018 do 30.6.2019
podľa článku 8 zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v projekte školského mlieka.

S úctou
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