
Kúpna zmluva 
na surové kravské Mlieko pre  rok  2022 

 
 

I. Tatranská mliekareň a.s. 
sídlo:  Nad traťou 26, Kežmarok 060 01 
IČO: 31 654 363 
IČ DPH: SK2020515596 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 108/P  
konajúca: Ing. Ľubomír Valčuha – člen predstavenstva 

PhDr. Ján Husák – člen predstavenstva 
bank. spoj.: VÚB Poprad, č.ú. 15003-562/0200, IBAN: SK03 0200 0000 0000 1500 3562 
Tel./Fax: 052 4515157 
e-mail: gurka@tami.sk 
ako kupujúci na jednej strane (ďalej len „Kupujúci”) 
  

a 
  
II. Školský poľnohospodársky podnik, n.o., skratka ŠPP, n.o. 
sídlo:  076 64  Zemplínska Teplica 
IČO: 31256481 
IČ DPH: SK2021710592 
zapísaná: ŠPP je registrovaný na KÚ v Košiciach, odbor všeobecnej vnútornej správy 

v Košiciach dňa 20.12.2002 pod č. OVVS/62/2002-NO 

konajúca: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ 
bank. spoj.: VÚB Trebišov, č.ú. 1688384755/0200 
Tel./Fax: 056/6796231, 056/6796283 
e-mail: sppno@slovanet.sk 
ako predávajúci na druhej strane (ďalej len „Predávajúci” a spolu s Kupujúcim ďalej len 
„Zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len 

„Zmluva“): 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1.1. Predávajúci sa zaväzuje v období od 1.1.2022 do 31.12.2022, predať Kupujúcemu  surové 

kravské mlieko(ďalej len „Mlieko“) z celej produkcie okrem vnútropodnikovej spotreby,  
ktoré bude vyhovovať požiadavkám: 

- nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28.januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín, 

- nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29.4.2004 o hygiene 
potravín, 

- nariadenia (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29.4.2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, 

- nariadenia (ES) č. 854/2004 Európskeho parlamentu a rady z 29.4.2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov 
živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, 
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- dohodnutým štandardom podľa článku IV. tejto zmluvy.  
1.2. Kupujúci sa zaväzuje Mlieko prevziať a podľa ďalších ustanovení v tejto Zmluve zaplatiť 

kúpnu cenu. 
 

Článok II. 
Objemy dodávok a dodacie lehoty 

 
 
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na minimálnej dodávke Mlieka pre kalendárny rok 2022 

v nasledovnom členení  podľa jednotlivých štvrťrokov v  litroch: 
 

Subjekt I.Q. 2022 II.Q. 2022 III.Q. 2022 IV.Q. 2022 Spolu 
 
ŠPP, n.o. 

100 000 100 000 90 000 70 000 360 000 

 
 (ďalej len „Minimálna dodávka“). 
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu  Mlieko denne, a to v objeme 

predstavujúcom alikvotnú časť Minimálnej dodávky špecifikovanej v bode 2.1. Zmluvy 
(ďalej len „Denná dodávka“). V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, Predávajúci sa 
zaväzuje zaplatiť na výzvu Kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 30% z nákupnej ceny 
Mlieka v danom mesiaci a za množstvo zodpovedajúce Dennej dodávke Mlieka násobené 
počtom dní v danom mesiaci,  v ktorých  nebolo Mlieko dodané, prípadne počtom dní 
v ktorých Denná dodávka bola nižšia o viac ako 20% pokiaľ nepreukáže, že nesplnenie 
Dennej dodávky bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie 
je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, pričom Kupujúci je oprávnený domáhať 
sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.   

2.3. Na plnenie Predávajúceho  podľa Zmluvy sa započítavajú  Minimálne dodávky, dodané 
v dohodnutom štvrťroku vo všetkých triedach kvality (včítane nevyhovujúceho Mlieka, 
u ktorého sa uplatní zrážka z ceny podľa bodu 5.7. Zmluvy). Kupujúci nie je povinný 
odobrať Mlieko  presahujúce dohodnuté štvrťročné množstvá v cenách, dohodnutých 
v článku V. tejto Zmluvy. V štvrťročnom plnení je dohodnutá tolerancia plus, mínus 10% 
z štvrťročnej Minimálnej dodávky. Za nesplnenie štvrťročnej Minimálnej dodávky pod 
dohodnutú toleranciu sa Predávajúci  zaväzuje zaplatiť na výzvu Kupujúceho zmluvnú 
pokutu  vo výške 10 % z priemernej nákupnej ceny Mlieka v danom štvrťroku a za 
množstvo nedodaného  Mlieka príslušného štvrťroka. Za prekročenie štvrťročnej 
Minimálnej dodávky nad dohodnutú toleranciu sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť na výzvu 
Kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 30% z priemernej nákupnej ceny Mlieka v danom 
štvrťroku a za množstvo presahujúce dohodnutú štvrťročnú Minimálnu dodávku. 
Predávajúci sa zaväzuje zmluvnú pokutu zaplatiť ak nepreukáže, že nesplnenie  
štvrťročnej Minimálnej dodávky, alebo prekročenie štvrťročnej Minimálnej dodávky 
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného 
zákonníka. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu 
škody, pričom Kupujúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu.   

2.4. Nemožnosť splnenia Minimálnej dodávky podľa bodu 2.1. Zmluvy ako aj Dennej 
dodávky podľa bodu 2.2. Zmluvy,  je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu  ihneď 
po vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka a do 
3 dní odo dňa vzniku preukázať objektívne dôvody neplnenia Minimálnej dodávky ako 
aj Dennej dodávky. 
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2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci neprevezme Dennú dodávku, pokiaľ Mlieko 
nebude zodpovedať požiadavkám špecifikovaným v bode 1.1. Zmluvy a dohodnutým 
minimálnym štandardom podľa článku IV. Zmluvy, a  ktoré budú zistené na mieste 
preberania.  V tomto prípade sa má za to, že Predávajúci si nesplnil svoju povinnosť podľa 
bodu 2.2. Zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a náhradu škody 
podľa bodu 2.2. Zmluvy.   

2.6. Predávajúci je povinný pri každom odovzdaní čiastkovej  dodávky  preukázať 
Kupujúcemu  (osádke zvoznej  linky) schváleným rýchlym testom, že odovzdávané 
Mlieko je bez prítomnosti rezíduí inhibičných látok /RIL/.  Ak  tak Predávajúci  neurobí, 
osádka zvoznej linky Mlieko neprevezme. V tomto prípade sa má za to, že Predávajúci si 
nesplnil svoju povinnosť podľa bodu 2.2. Zmluvy a Kupujúci je oprávnený požadovať 
zmluvnú pokutu a náhradu škody podľa bodu 2.2. Zmluvy.   

2.7. Ak pri vyhodnotení vzoriek Mlieka v centrálnom skúšobnom laboratóriu vo vzorke bude 
zistená prítomnosť rezíduí inhibičných látok /RIL/, Kupujúci uplatní voči Predávajúcemu 
výšku škody, ktorá vznikne povinnosťou kupujúceho identifikovať, stiahnuť z trhu 
a neškodne zlikvidovať všetky mliečne výrobky vyrobené z takéhoto mlieka, vrátane 
informovania spotrebiteľov a škody, ktoré vzniknú kupujúcemu  z dôvodu straty dobrého 
mena mliekarne  na trhu 

2.8. Ak inhibičné látky budú zistené pri vykládke Mlieka v prevádzkarni Kupujúceho, 
Kupujúci ma nárok na náhradu škody voči Predávajúcemu, ktorá takto vznikne 
znehodnotením celého obsahu mlieka v cisterne, t.j. Mlieka dodaného Predávajúcim ako 
i mlieka, ktoré Kupujúci prevzal od ostatných dodávateľov Mlieka. V tomto prípade 
Kupujúci na náklady Predávajúceho  vráti Predávajúcemu, ktorý spôsobil toto 
znehodnotenie, celý obsah znehodnoteného mlieka v cisterne. Predávajúci je povinný  
toto mlieko  neškodne zlikvidovať a výšku celej  škody uhradiť Kupujúcemu. 

 
 

Článok III. 
Dodacie podmienky 

 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom prevzatia Mlieka je hospodársky dvor 

Predávajúceho. Náklady na prepravu Mlieka znáša Kupujúci.  
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dobu prevzatia Dennej dodávky Mlieka a spôsob ohlásenia 

príchodu Kupujúceho pre Dennú dodávku Mlieka je dohodnutý  „plánom prevzatia 
Mlieka“. Zmenu “plánu prevzatia Mlieka“ Kupujúci oznámi Predávajúcemu najneskôr 3 
dni dopredu písomne, faxom, alebo e-mailom. 

3.3. Dohodnutá doba prevzatia Dennej dodávky Mlieka je pre Zmluvné strany záväzná 
s toleranciou 1 hodiny. 

3.4. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť zjazdnosť prístupových ciest od pozemnej 
komunikácie k  miestu prevzatia podľa dohodnutej doby prevzatia pre dopravné 
prostriedky o nosnosti minimálne 40 ton. 

3.5. K prechodu vlastníckeho práva k Dennej dodávke Mlieka dochádza v okamihu prevzatia 
Mlieka Kupujúcim, alebo ním poverenou osobou.. Prevzatím Mlieka sa rozumie prijatie 
Mlieka do cisterny vozidla Kupujúceho, prípadne  vozidla dopravcu Kupujúceho. 

3.6. Predávajúci je povinný  každú Dennú dodávku Mlieka zaevidovať na nákupnom lístku a 
potvrdiť prevzatie Dennej dodávky zmluvným  dopravcom Kupujúceho, ktorý Mlieko 
prevezme na prepravu. 

3.7. Záväzným podkladom pre účely úhrady množstva prevzatého Mlieka je na základe 
dohody Zmluvných strán skutočne prevzatý objem Mlieka v mieste prevzatia Mlieka 
potvrdený zodpovednými zamestnancami Predávajúceho a Kupujúceho. Jediným  
platným meradlom množstva prevzatého Mlieka je certifikované meradlo na zvoznej 
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cisterne. V prípade absencie meracieho zariadenia alebo jeho poruchy platí množstvo 
Mlieka prevzaté podľa certifikovaného meradla na úschovnej nádrži u Predávajúceho. 

 
Článok IV. 

Preverovanie plnenia dodávky, stanovenie   štandardov 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich postupoch pri preverovaní plnenia Denných 

dodávok a stanovenia ich štandardov:  
a) v mieste dodania špecifikovaného v bode 3.1. Zmluvy sa bude preverovať: 

- množstvo,  
- teplota - štandard pri dennom zvoze od 4 - 8ºC, pri zvoze každý druhý deň od 4 do 

6º C, 
- horná hranica kyslosti –   štandard: maximálne 7,6º SH,  
- senzorické znaky bez chuti, 
- neprítomnosť RIL.  

b)  v akreditovanom skúšobnom laboratóriu sa bude zisťovať: 
- celkový počet mikroorganizmov – štandard pri vyhodnotení dennej dodávky max. 

100 tis./ml, 
- počet somatických buniek – štandard pri vyhodnotení dennej dodávky max. 400 

tis./ml, 
- obsah bielkovín – štandard pri vyhodnotení dennej dodávky min. 2,8 g/100 g, 
- teplota tuhnutia – štandard pri vyhodnotení dennej dodávky min. -0,515º C,  
- inhibičné látky – výsledok testu negatívny, 
- obsah tuku – štandard pri vyhodnotení dennej dodávky min. 3,3 g/100 g 
- b.t.s. – štandard pri vyhodnotení dennej dodávky min. 8,5 g/100 g 

c) v laboratóriu Kupujúceho sa bude zisťovať: 
- rozsah rozborov okrem celkového počtu mikroorganizmov a počtu somatických 

buniek taký istý     ako v písm. b) tohto bodu. 
4.2. Frekvencia preverovania, spôsob stanovenia mesačnej triedy akosti a stanovenie 

minimálneho štandardu preverovaného znaku: 
a) pri každom prevzatí – množstvo, teplota, horná hranica kyslosti, reziduá inhibičných 

látok  a zmyslové znaky, 
b) frekvencia preverovania podľa určenia Kupujúceho - obsah tuku, obsah bielkovín, 

beztuková sušina, 
c) najmenej 1krát mesačne - teplota tuhnutia, výsledok sa vyjadruje ako aritmetický 

priemer za posledné 2 mesiace, 
d) najmenej 2 krát mesačne - celkový počet mikroorganizmov (CPM). Výsledok sa 

vyjadruje ako kĺzavý geometrický priemer za   posledné 2 mesiace, 
e) najmenej 1 krát mesačne - počet somatických buniek (SB). Výsledok sa vyjadruje 

ako kĺzavý geometrický priemer za posledné 3 mesiace. 
4.3. Trieda akosti sa stanovuje pre celomesačnú dodávku. Zaradenie do príslušnej triedy 

akosti sa robí podľa najnižšie zaradeného znaku, vyjadreného kĺzavým geometrickým 
priemerom u CPM a PSB za celé hodnotené obdobie.  Kupujúci má právo denne z každej 
dodávky preveriť všetky znaky akosti nakupovanej suroviny. 

4.4. Vzorky budú odoberať: vyškolení pracovníci Kupujúceho a vyškolené osádky zvozných 
liniek Mlieka. 

4.5. Ak sa zástupca Predávajúceho nezúčastní preverovania množstva a akosti na 
dohodnutých miestach preverovania plnenia, platia výsledky zistené Kupujúcim. 

4.6. Výsledky hodnotenia kvality Mlieka v centrálnom skúšobnom laboratóriu Kupujúci 
oznámi Predávajúcemu  (opis pracovného listu) e-mailom najneskôr do 5 pracovných dní 
od dátumu preverovania kvality.  
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4.7. Predávajúci umožní zástupcom Kupujúceho vstup do výrobných objektov, súvisiacich 
s nákupom Mlieka. 

4.8. Náhradné odbery vzoriek na stanovenie akostných tried sa so súhlasom Kupujúceho 
vykonávajú len v prípadoch neodvrátiteľnej udalosti, ktorá priamo ovplyvní akosť 
Mlieka. Náhradný odber bude v takomto prípade vykonaný na náklady Predávajúceho, 
vrátane odvozu vzoriek do laboratórií. Predávajúci je povinný Kupujúcemu  bezodkladne 
oznámiť a preukázať, že nastala neodvrátiteľná udalosť, ktorá má vplyv na riadne 
splnenie povinností Predávajúceho. Ak túto povinnosť Predávajúci nesplní, je povinný 
Kupujúcemu  nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Za vykonaný náhradný odber Mlieka 
Kupujúci bude fakturovať Predávajúcemu  čiastku 66,40 € bez DPH za každý náhradný 
odber. Predávajúci má právo 1 krát v mesiaci písomne požiadať Kupujúceho o 
mimoriadny odber vzoriek na stanovenie triedy kvality Mlieka. Za vykonaný mimoriadny 
odber vzoriek Mlieka Kupujúci bude fakturovať Predávajúcemu  čiastku 166,- €  bez 
DPH. 

 
Článok V. 

Úhrady za nakúpené Mlieko, cenové podmienky 
 
5.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Mlieko dodané v príslušnom 

kalendárnom mesiaci do 30 dní od doručenia Predávajúcim riadne vystavenej faktúry, 
najneskôr však do 45 dní od dodania Mlieka.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely § 3 zák. č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných 
podmienkach v obchodných vzťahoch v znení neskorších predpisov  sa za dodanie Mlieka 
považuje celková mesačná dodávka Mlieka uskutočnená v priebehu bežného 
kalendárneho mesiaca.  

5.3. Predávajúci je povinný   doručiť faktúru za dodávku Mlieka Kupujúcemu  tak, aby ju 
Kupujúci obdŕžal najneskôr do 15 dní od dodania Mlieka.  V prípade, že si Predávajúci 
túto fakturačnú povinnosť nesplní, po dobu nesplnenia tejto povinnosti nemá Predávajúci 
nárok na úroky z omeškania. V prípade, že v dôsledku nesplnenia povinností 
Predávajúceho  podľa predchádzajúcej vety bude Kupujúcemu  uložená správna sankcia 
zo strany príslušného kontrolného orgánu, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu 
túto sankciu.   

5.4. Cena Mlieka bude dojednávaná mesačne formou písomného dodatku k tejto Zmluve, a to 
pred začatím realizácie celkovej mesačnej dodávky Mlieka. Ak medzi Predávajúcim 
a Kupujúcim nedôjde k dohode, pre daný mesiac platí priemerná nákupná cena, 
dohodnutá s ostatnými dodávateľmi Mlieka Kupujúceho v príslušnej veľkostnej 
kategórii, podľa Minimálnej dodávky Mlieka.  

5.5. Dohodnutá cena Mlieka za predchádzajúci mesiac ostáva v platnosti príslušného mesiaca, 
ak žiadna zo Zmluvných strán nenavrhne jej zmenu. 

5.6. Kupujúci za každý dodaný liter Mlieka celomesačnej dodávky prizná množstevný 
príplatok podľa veľkostných kategórií. Jednotlivé veľkostné kategórie podľa Minimálnej 
dodávky Mlieka sú nasledovné: 

a) Minimálna dodávka Mlieka do 1 500 000 litrov – bez množstevného príplatku 
b) Minimálna dodávka Mlieka do 2 500 000 litrov – množstevný príplatok 0,00332 €/l 
c) Minimálna dodávka Mlieka do 4 500 000 litrov – množstevný príplatok 0,00664 €/l 
d) Minimálna dodávka Mlieka do 6 500 000 litrov – množstevný príplatok 0,00996 €/l 
e) Minimálna dodávka Mlieka nad 6 500 000 litrov – množstevný príplatok 0,01326 

€/l 
5.7. Za dodané Mlieko, ktoré nebude vyhovovať  dohodnutým kritériám bude Kupujúci 

postupovať nasledovne: 
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a) pri nesplnení dohodnutých denných štandardov Kupujúci uplatní zrážku z 
priemernej ceny  dennej dodávky vo výške 40 %  za liter, 

b) ak geometrický priemer celkového počtu mikroorganizmov bude zistený 
v množstve viac ako 100 000/ml, alebo geometrický priemer počtu somatických 
buniek bude zistený v množstve viac ako 400 000/ml, Kupujúci zaplatí          
Predávajúcemu  80 % z  ceny  za každý liter celomesačnej dodávky Mlieka.  

c) pri zistení prítomnosti inhibičných látok v mlieku Kupujúci za dodávku Mlieka 
Predávajúcemu nezaplatí kúpnu cenu a uplatní voči Predávajúcemu náhradu 
vzniknutej škody podľa bodu 2.8. Zmluvy. 

d) za zistenie nevyhovujúceho aritmetického priemeru teploty tuhnutia Mlieka 
Kupujúci uplatní voči Predávajúcemu zrážku vo výške 40 % z priemernej ceny 
dennej dodávky. 

5.8. Uplatnením zrážok z ceny za nevyhovujúcu kvalitu Predávajúci nie je zbavený 
zodpovednosti za prípadné ďalšie skryté vady  kvality, ktoré spôsobia Kupujúcemu  škody 
pri spracovaní Mlieka (PCB, ťažké kovy a iné cudzorodé látky). 

5.9. Kupujúci zašle Predávajúcemu  do 5-tich dní po ukončení príslušného kalendárneho 
mesiaca vyúčtovanie za celomesačnú dodávku Mlieka. Toto vyúčtovanie je Predávajúci 
povinný prekontrolovať, v prípade jeho správnosti potvrdiť a do 15-tého  dňa po ukončení 
príslušného kalendárneho mesiaca  doručiť Kupujúcemu  spolu s faktúrou, ktorá spĺňa 
náležitosti riadneho daňového dokladu.  

5.10.  Reklamáciu vyúčtovania dodaného Mlieka si uplatňuje predávajúci do 7 kalendárnych 
dní od doručenia podkladov. 

5.11. Cena Mlieka, príplatky k cenám a zrážky z cien uvedené vyššie sú stanovené bez dane 
pridanej hodnoty. Predávajúci je preto povinný  pri fakturovaní ceny za Mlieko 
postupovať podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

5.12. Prípadné zmeny v cenových dojednaniach budú dohodnuté dodatkom k tejto Zmluve. 
 

Článok VI. 
Iné dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán 

 
6.1. Predávajúci je povinný zabezpečiť  dodanie Mlieka Kupujúcemu  úradne overeným 

meradlom a zdokladovať to platným certifikátom. V prípade nepredloženia kópie 
certifikátu o úradnom overení meradiel alebo skončenia jeho platnosti bude cena Mlieka  
za  príslušný kalendárny mesiac znížená o 0,0033 € za liter.        

6.2. Predávajúci je povinný zabezpečiť premiešanie  Mlieka pripraveného na prevzatie. 
6.3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pomôcky na odber vzoriek Mlieka (miešadlo, 

naberačku, zmesnú nádobu) a tieto bude   udržiavať na odberných miestach pre odber 
vzoriek v čistote. 

6.4. Predaj, resp. nákup Mlieka je ukončený dennou dodávkou posledného dňa mesiaca. 
6.5. Kupujúci ponúka prostredníctvom svojich obchodných partnerov Predávajúcemu predaj 

služieb a tovaru pre výrobné účely až do výšky hodnoty dodaného Mlieka v príslušnom 
mesiaci. Za uvedené služby bude Predávajúci Kupujúcemu  platiť formou zápočtu za 
dodané Mlieko. Uvedený predaj služieb a tovaru bude uskutočňovaný na základe 
dobrovoľnosti a vzájomnej výhodnosti.  

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia zmluvy 
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7.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že predmetom tejto Zmluvy nie je žiaden druh služby 
súvisiacej  s obchodnou spoluprácou pri ďalších marketingových aktivitách spojených 
s Mliekom.  

7.2. Súčasťou Zmluvy sú: 
- výpisy z obchodného registra Zmluvných strán, 
- potvrdenie RVPS štatútu chovu  jednotlivých fariem úradne bez výskytu brucelózy, 

TBC, EBL, za účelom dodávky Mlieka pre Kupujúceho, 
- kópia Registra farmy, vydaná Štátnym plemenárskym ústavom Slovenskej republiky 

v Bratislave, 
- kópia Potvrdenia o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny 

živočíšneho pôvodu a jej činností, vydanú príslušnou RVPS, 
7.3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú formu a musia byť 

odsúhlasené a podpísané oboma Zmluvnými stranami. 
7.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2022 do 31.12.2022, pričom Zmluvu je 

možné ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby iba: 
- dohodou Zmluvných strán, 
- odstúpením od Zmluvy zo strany Predávajúceho v prípade ak Kupujúci je 

v omeškaní s platbou o viac ako 60 dní po lehote splatnosti faktúry.  

7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  
 
V Kežmarku dňa 18.10.2021 
 
Predávajúci:   Kupujúci:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.,  Tatranská mliekareň, a.s. 
Ing. Ivan Seňko 

riaditeľ 
  Ing. Ľubomír Valčuha 

člen predstavenstva 
 

PhDr. Ján Husák 
člen predstavenstva 

 
 
 


