
 

 

  CRZ 5076 /2021/LSR 

Dodatok č.1 ku KZ č.42/OZ22/3.Q.2021/EAD 

 

DODATOK  č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. 42/OZ22/3.Q.2021/EAD 
ďalej len „dodatok č.1“ 

Uzavretý medzi účastníkmi zmluvy (ďalej len „účastníci zmluvy“) 

 

Článok I. 

Účastníci 
  

1.  Predávajúci:         LESY Slovenskej republiky,  štátny podnik 

     Sídlo: Námestie SNP 8,    975 66  Banská Bystrica  

     OZ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice 

     Sídlo OZ:   Moyzesova 18, 042 39 Košice 

     zastúpený:  Ing. Jaroslav Uchaľ – riaditeľ OZ Košice 

     IČO:  36 0383 51 

     IČ DPH:  SK2020087982 

     Bankové spojenie :  VÚB, a.s., Košice-mesto, číslo účtu: 9707512/0200 

  IBAN: SK27 0200 0000 0000 0970 7512, SWIFT: SUBASKBX 

     Zapísaný:                v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v Banskej Bystrici,  

odd.  Pš,  vl: 155/S,  dňa 29.10.1999 

 

     (ďalej len ako „Predávajúci“); 

a 

 

2.   Kupujúcim:    SF WOOD s.r.o.                  

      Sídlo:                       Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves 

      zastúpený:                Marek Suchý, konateľ  

      IČO:                         44 592 418 

      IČ DPH:                   SK2022770662     

      Bankové spojenie:   UNI CREDIT BANK, a.s., číslo účtu: 1094229002/1111 

   IBAN: SK69 1111 0000 0010 9422 9002, SWIFT: UNCRSKBX 

      Zapísaný:                 v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel:Sro, 

                                       Vložka  číslo:23306/V zo dňa 03.03.2009                                       

                                      

(ďalej len ako „Kupujúci“)  
 

každý samostatne aj ako „Účastník zmluvy“ a obaja spoločne aj ako „Účastníci zmluvy“ 

za nasledovných podmienok (ďalej len ako „Zmluva“): 

 

Účastníci zmluvy sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy  č.42/OZ22/3.Q.2021/EAD  zo dňa 

23.9.2021 nasledovne: 

 

1. 

1) Zmluvné strany dohodli, že sa mení znenie článku III. „Čas a miesto plnenia“, ktorý po 

zmene znie nasledovne: 

 

III.  

Čas a miesto plnenia. 

Prechod nebezpečenstva škody na tovare  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže začať s dodávaním tovaru  najskôr od dňa 

nasledujúceho po účinnosti tejto zmluvy  a posledný deň plnenia je najneskôr   dňa 
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15.10.2021. Kupujúci sa zaväzuje v tomto čase rovnomerne a priebežne odoberať drevnú 

hmotu, pričom uvedené neplatí pre drevnú hmotu menšieho objemu.  

2. Miesto plnenia je špecifikované v konkrétnych podmienkach EAD, v opačnom prípade je 

miesto plnenia ES a OM  dodávateľského OZ. 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia  odovzdaním  

tovaru prvému prepravcovi, alebo odovzdaním tovaru v mieste plnenia  kupujúcemu, resp.  

jeho splnomocnenej osobe. 

4. Prípadná škoda, ktorá vznikne na tovare po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá 

vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.  

 

 

B.  Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy sa nemenia 

 

2. 

 

1. Ostatné ustanovenia  Kúpnej zmluvy č.42/OZ22/3.Q.2021/EAD zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č.1  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č.42/OZ22/3.Q.2021/EAD  

3. Na dodatkom neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany s obsahom tohto dodatku súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

5. Dodatok  je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v  plnom rozsahu vrátane 

príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  

7. Tento dodatok nadobúda účinnosť  dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na 

základe zákona číslo 546/2010 Z. z.   

8. Dodatok bol vypracovaný v 2 vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane kupujúci 

a jedno predávajúci.  

 

 

V  Košiciach ,  dňa 30.9.2021 

 

 

Predávajúci:                         Kupujúci: 

 

 

 

...............................................         .............................................. 

      Ing. Jaroslav Uchaľ                                  Marek Suchý 

       riaditeľ OZ Košice                         konateľ 

 

           

         

Osoby zodpovedné za vecnú správnosť zmluvy: 

Meno:  Ing. Gabriela Šimonovičová 

Funkcia: referent pre plán, štatistiku a controlling,  

poverený vedením ekonomicko-obchodného úseku,  

Podpis:________________________ 

 


