
Dodatok č. 31
ku Kúpnej zmluve na surové kravské mlieko pre roky 2017-2021

Í. Tatranská mliekáreň a.s.
sídlo: Nad traťou 26, Kežmarok 060 01
IČO: 31 654363
IČDPH: 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 00001500 3562
TeL/Fax: 0524515157
e-mail: gurka@tami.sk
ako kupujúci na jednej strane (ďalej len „Kupujúci")

II. Školský poľnohospodársky podnik, n.o., skratka ŠPP, n.o.
sídlo: 07664 Zemplínska Teplica
IČO: 31256481
IČDPH: 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: íng. Ivan Seňko, riaditeľ
bank. spoj.: VÚBTrebišov, 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")

Obidve Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení tejto zmluvy s účinnosťou od 1. novembra 2021
takto:

Článok V. Úhrady za nakúpené mlieko, cenové podmienky

Bod 5.6. sa dopĺňa nasledovným znením:

Kupujúci za dodané Mlieko, ktoré bude vyhovovať dohodnutým požiadavkám podľa článku IV, tejto
zmluvy zaplatí
Predávajúcemu základnú cenu 0,3175 € za liter, pri základnom obsahu tuku vo výške 3,7 g/100g
a základnom obsahu bielkovín 3,3 g/100 g.
Základná cena pozostáva:

- z ceny tuku: 0,0102 € (pri obsahu tuku 3,7%).
Cena sa zvyšuje o 0,00002757 € za každú vyššiu stotinu obsahu tuku nad 3,7 % vg/100g, cena sa znižuje
o 0,00002757 € za každú nižšiu stotinu obsahu tuku pod 3,7%,

z ceny bielkoviny 0,0918 € (pri obsahu bielkovín 3,3%).
Pri obsahu bielkovín do 3,4 % v g/100g sa cena zvyšuje o 0,0002782 € za každú vyššiu stotinu obsahu bielkovín
nad 3,3 % v g/100g, maximálne do výšky skutočného obsahu bielkovín 3,4 % v g/100g. Pri obsahu bielkovín
nad 3,4 % v g/100g sa cena zvyšuje o 0,000332 € za každú vyššiu stotinu obsahu bielkovín nad 3,3 % v g/100g,
cena sa znižuje o 0,0002782 € za každú nižšiu stotinu obsahu bielkovín pod 3,3%,

z ceny plazmy: 0,2155 €.
K základnej cene zaplatí Kupujúci Predávajúcemu príplatok 0,015 € za každý dodaný liter Mlieka. Ak dôjde

k ukončeniu pravidelných dodávok Mlieka v obvyklom množstve, okrem príčinnej súvislosti s okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, aíebo vypovedaniu Kúpnej zmluvy zo strany
predávajúceho je Predávajúci povinný celý vyplatený príplatok vrátiť na účet Kupujúceho na základe vystavenej
faktúry ku dňu jej splatnosti.

Predávajúci sa týmto zaväzuje v roku 2021 dodať Kupujúcemu 390 000 litrov Mlieka. Na základe predpokladu
splnenia tohto záväzku, sa Kupujúci zaväzuje, že v prípade ak ním navrhovaná cena Mlieka pre daný mesiac
nedosiahne priemernú nákupnú cenu Mlieka na Slovensku pre Oblasť trhu východ podľa ATIS (Agrárne trhové
informácie Slovenska) za predchádzajúci mesiac prepočítanú koeficientom 1,03, je Predávajúci oprávnený takto



vzniknutý finančný rozdiel za daný mesiac Kupujúcemu faktúrovať. Predávajúci na vzniknutý finančný rozdiel
vystaví mesačne samostatnú faktúru so splatnosťou 30 dni od dodania Mlieka. V prípade, že záväzok dodať 390
000 litrov Mlieka v roku 2021 nebude splnený úplne, je Predávajúci povinný celú zaplatenú sumu vrátiť na účet
Kupujúceho na základe vystavenej faktúry ku dňu jej splatnosti.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

V Kežmarku, 28. októbra 2021

pečiatka a OKOS predávajúceho

Školský pôdohospodársky podnik, n o

Htevna 339, Zemplínska Teplica 07664
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