Dodatok č. 2
k Zmluve na dodanie tovaru - kúpna zmluva (ďalej len
„zmluva“) zo dňa 14.07.2021 (ďalej len „dodatok“)
uzatvorená medzi:
1.1 Obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
Zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
e-mail:

1.2 Dodávateľ:
Názov:
Adresa:
Zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
e-mail:

Škola v prírode Detský raj
Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry
Mgr. Valerián Kuffa
Štátna pokladnica
00186759
2021212534
+421524314602
riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk

Tatranská mliekareň a.s.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Ing. Ľubomír Valčuha, PhDr. Ján Husák
VÚB, a.s., Poprad
31654363
2020515596
SK2020515596
052/4523790
tami@tami.sk

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru –
kúpna zmluva uzatvorenej (ďalej len „zmluva“). Dodatok sa uzatvára v zmysle bodu zmluvy.
I.
Na základe oznámenie dodávateľa o zvýšení cien zapríčinené zásadnou zmenou ceny
prikupovanej suroviny, ktorou je smotana sa mení cena vybraného výrobku uvedeného nižšie,
a to nasledovne:
Kód
položky
2547
4400/4462
4002
4051

Názov

MJ

UHT Mlieko 1,5%
Maslo čerstvé 82%
Rama 400g
Mini maslo RAJO 1 kg

Liter
Kg
Ks
Kg

JC bez DPH
(€)
0,54
7,00
1,25
8,50
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II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 2 oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona
č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dva vyhotovenia dodatku č.2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2. je zrozumiteľným a určitým prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kežmarku, dňa 31.03.2022

Za dodávateľa:

..........................................................
štatutárny zástupca
Tatranská mliekareň a.s.

V Tatranskej Lesnej, dňa 30.03.2022

Za odberateľa:

...........................................................
Mgr. Valerián Kuffa
riaditeľ ŠvP Detský raj
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