
 

 

Dodatok č. 1 ku KZ č. 33/OZ01/I.Q.2022 

DODATOK  č. 1  

ku Kúpnej zmluve č. 33/OZ01/I.Q.2022     
ďalej len „dodatok č.1“ 

Uzavretý medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“) 

 

1. Predávajúci:         LESY Slovenskej republiky,  štátny podnik 

     Sídlo: Námestie SNP 8,    975 66  Banská Bystrica  

     Organizačná zložka : Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty 

     Sídlo OZ:  Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín - Stráže 

     zastúpený:  Ing. Martin Mokráň – poverený riadením OZ Karpaty 

     IČO:  36 038 351 

     IČ DPH:  SK2020087982 

     Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka a.s.,  

 IBAN : SK55 0200 0000 0013 6710 3959 

     Zapísaný:                v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v Banskej Bystrici,  

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

 

    ďalej len ako „Predávajúci“); 

 

2. Kupujúci:      ROSIMA, s.r.o. 

    So sídlom:     901 01 Malacky,  Kukučínova 41 

    Zastúpený:     František Hanzlík, konateľ 

    IČO:                  35 769 823 

    IČ DPH:     SK2020207299 

    Bankové spojenie :       Československá obchodná banka, a.s.,  

                                   IBAN : SK39 7500 0000 0040 2442 8464 

    Registrovaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

                                         Vložka číslo: 19379/B 

 

    (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy  č. 33/OZ01/I.Q.2022  zo dňa 17.01.2022 

  nasledovne: 

1. 

1) Zmluvné strany dohodli, že sa ruší znenie článku II. „Predmet zmluvy“ a  nahrádza sa 

článkom s nasledovným znením:  

      II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov tovaru 

tovar 

 

dohodnutý 

objem  v 

KZ  

objem 

zvýšený 

týmto 

dodatkom  

spolu                

m3 m3 m3 

List. energetické drevo – zbytky po ťažbe z porastov 900  900 

Ihličnaté energetické drevo z odvozných miest 270 80 350 

Listnaté energetické drevo z odvozných miest 200  200 

spolu 1370 80 1450 
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Celkové dodávky energetického dreva pre I.Q.2022 sú dohodnuté  v objeme 1450 m3. 

 

 

2. Zbytky po ťažbe z porastov  spracuje a sústredí na hromady k vývoznému miestu, odvoznému 

miestu, na vlastné náklady a nebezpečenstvo Kupujúci. 

3. Vypratanie zbytkov po ťažbe podľa bodu 4 tohto článku, ich vývoz, spracovanie a zoštiepkovanie 

je Kupujúci povinný zrealizovať v lehote do 6 (slovom: šesť) týždňov odo dňa písomného 

oznámenia Predávajúceho o pripravení tovaru a  možnosti realizovať tieto činnosti.  Kupujúci sa 

zaväzuje bezodplatne vykonať vypratanie zbytkov po ťažbe z porastov v súlade so  Všeobecne 

záväznými podmienkami  pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku 

LESY SR, pričom tieto Všeobecne záväzné podmienky tvoria Prílohu č. 1  tejto zmluvy.      

4. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s  nižšie uvedenými dojednaniami, STN a spolu so vzájomne 

odsúhlasenými technickými špecifikáciami je uzrozumený a v plnom rozsahu s nimi súhlasí: 

a) Na zisťovanie objemu zbytkov po ťažbe sa použijú koeficienty prepočtu objemu surového 

dreva uvedené v STN 480010 – „Prepočtové koeficienty“. 

b) Vážením zistené tony nákladu sa vydelia nižšie uvedeným koeficientom prepočtu za 

účelom zistenia objemu v m3: 

 

Koeficienty prepočtu objemu surového dreva (m3) na hmotnosť (kg): 

 

skupina drevín Hmotnosť v kg 

1 m3 čerstvého 

dreva 

preschnuté 

drevo 

suché 

drevo 

SM,JD         940           730     520 

BO,SMC, 

ostatné ihličnaté 

drev. 

    1  060              850     650 

    

TP,VR,LP         920           720      490 

JL,OS, 

ostatné mäkké 

listnaté 

    1  050           840     630 

BR,BT,JS,JV,  

ostatné tvrdé 

listnaté 

    1  080            940     800 

AG,BK,DB,HB     1  180         1 000     810  

CER     1  460         1 200     830 

 

c) Takto sústredené energetické drevo – zbytky po ťažbe bude zoštiepkované kupujúcim na 

jeho náklady do jeho dopravného prostriedku, čo sa považuje za samostatnú dodávku. 

Každá dodávka - náklad bude  odvážený na certifikovaných váhach o čom bude vystavený 

doklad – „vážny lístok“. Tento doklad je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na 

jeho emailovú adresu najneskôr do 48 hodín po uskutočnení každej dodávky. 

d) Ku každej dodávke – nákladu, vystaví Predávajúci Doklad o pôvode dreva a výrobkov 

(A5), na ktorom uvedie vypočítaný objem nákladu v prm s textom Ihličnaté (listnaté) 

energetické drevo – štiepka. 
             e)   Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť čistotu plôch na ktorých spracovával zbytky po ťažbe na  

                    vlastné náklady. 

     

   5.      Zmluvné strany  sa dohodli, že pri určení  kvalitatívnych a technických podmienok tovaru  sa budú  

             riadiť nasledovnými normami a dokumentmi: 
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Kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovať podľa STN 48 0057 ihličnaté štiepky, STN 

48 0058 listnaté štiepky a podľa technických podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva 

v š.p. LESY SR, s ktorými sa kupujúci riadne oboznámil. 

Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že súhlasia so  vzájomne odsúhlasenými kvalitatívnymi a 

technickými podmienkami. 

 

     6.     Celkový objem dodávok tovaru pre dané obdobie je pre predávajúceho i kupujúceho záväzný s  

             toleranciou +15/– 15%, pričom presný objem dodávok v danom rozpätí určí predávajúci podľa  

             dohodnutých podmienok. Dodávky tovaru  budú spravidla realizované rovnomerne a priebežne so  

             zohľadnením objemových a klimatických podmienok. 

 

     7.     V prípade, že predávajúci vyzve kupujúceho na odber konkrétneho množstva pripraveného tovaru je          

kupujúci povinný tento tovar odobrať najneskôr do 3 pracovných dní. Uvedená lehota neplatí pre   

zbytky po ťažbe, pri ktorej musí odobrať tovar  v lehote uvedenej v bode 3 tohto článku zmluvy.   

 

 

2. 

1. Ostatné články  Kúpnej zmluvy č. 33/OZ01/I.Q.2022 zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č.1  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 33/OZ01/I.Q.2022. 

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 4 vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenie dostane kupujúci a dve 

predávajúci.  

 

 

 

 

            V Šaštíne,   dňa  15.3.2022 

 

 

 

                        

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

                                      kupujúci            predávajúci  

 

              

                                      konateľ                                                     poverený riadením OZ Karpaty 

 


