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Dodatok č.1 ku KZ č. 38/2014
uzatvorený podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
medzi
Zmluvné strany:
1. Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ
36 038 351
SK 2020087982
VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica, č. ú.: 6806-312/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd. Pš, vl: 155/S, dňa 29.10.1999

/ ďalej “predávajúci“/
a
2. Kupujúci :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný:

VELM, spol. s r.o.
023 05 Nová Bystrica č. 878
Ing. Erika Kotvasová - konateľka
31 616 607
SK2020422217
V.U.B, a.s., číslo účtu: 1953441651/0200
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 2242/L.

/ďalej „kupujúci“/

Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie článkov II. „Predmet zmluvy“ a IV. „Kúpna cena“ a
nahrádza sa článkami s nasledovným znením:

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:
Rok 2014
Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D triedy akosti v objeme 3 000 m3
z toho III.D 800 m3
Dreviny: SM/JD
Hrúbky : min. čap 15cm –max. dolné čelo 60 cm,
Dĺžky : 4-6m, 1,5 % nadmiera
a)

b)

Rozpis dodávok ihličnatej guľatiny v drevine sm,jd na III.Q.2014 je: 1 000 m3 (ako alikvotný
podiel z ročnej zmluvy) s navýšením o 10% tohto objemu (ako prípustnej tolerancii v zmysle Čl.
II Kúpnej zmluvy).
Predávajúci umožní predaj sortimentov uvedených v predmete tejto Kúpnej zmluvy aj nad
celkový objem stanovený v zmysle bod. 1 písm. a) tohto článku s navýšením o ďalších 20 %, a to
maximálne do vyčerpania zásob predávajúceho. Takto navýšený objem bude nad ročný objem
tejto Kúpnej zmluvy.
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2. Zmluvné strany sa dohodli že:
a) Kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovať podľa Technických podmienok pre dodávky
ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY SR platné od 1.01.2012.
b) Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa
stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
c) Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné
ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“.
Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že súhlasia so
špecifikáciami.

vzájomne odsúhlasenými technickými

Celkový objem dodávok ( dodávky za všetky dodávajúce OZ) je pre predávajúceho i kupujúceho záväzný
s toleranciou +10/– 15%.
Dodávky drevnej hmoty budú realizované rovnomerne a priebežne.
Rozpisy štvrťročných dodávok podľa odštepných závodov budú zasielané kupujúcemu vždy pred začiatkom
daného kvartálu e-mailom na kontakty uvedené v článku IX., bod 5.

IV.
Kúpna cena
1. Za dodanie tovaru uvedeného v článku II. tejto kúpnej zmluvy bod 1 sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu
cenu platnú na aktuálny štvrťrok podľa cenníkov dodávajúcich odštepných závodov v čase dodania, pričom
kupujúci vyhlasuje, že s takýmto určením ceny súhlasí. Dohodnutá kúpna cena je bez DPH v €/m3 v parite
miesto predaja (manipulačno-expedičné sklady alebo odvozné miesta OZ), bez nakládky na dopravný
prostriedok.
2. Cena tovaru – ihličnatej guľatiny v drevine sm,jd, ktorý kupujúci odoberie v zmysle čl. II bod 1
písm. b) tejto Kúpnej zmluvy (teda nad 110 % objemu na III.Q.2014 v zmysle čl. II bod 1 písm. a)
tejto Kúpnej zmluvy) bude fakturovaná s obchodnou zľavou mínus 2€/m3 z cenníkových cien
dodávajúcich OZ predávajúceho. V prípade že zákazník neodoberie celý dohodnutý zmluvný objem na
III.Q.2014 v zmysle čl. II ods. 1 písm. a) tejto Kúpnej zmluvy podľa jednotlivých dodávajúcich OZ
predávajúceho, tak jeho nárok na zníženie cenníkovej ceny v zmysle tohto bodu. 2 článku IV tejto Kúpnej
zmluvy zaniká a už uplatnenú zľavu (cenníkové zníženie) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu na
základe faktúry vystavenej po uplynutí III. Q.2014 s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia.
3. Nakládku dreva na odvoznom mieste si na vlastné náklady zabezpečí kupujúci.
4. Nakladanie dreva na expedičnom sklade predávajúcim (dodávajúcim odštepným závodom), vyfakturuje
predávajúci (dodávajúci odštepný závod) kupujúcemu ako službu vo výške 1,00 €/m3 bez DPH pri
ihličnatej hmote a 1,30 €/m3 bez DPH pri listnatej hmote.
5. K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Zb. a jeho doplnkov
v znení neskorších predpisov.
6. Dodávajúce OZ 5 dní pred začiatkom nasledujúceho štvrťroku, prípadne inej zmene v cenníku, predložia
kupujúcemu aktualizovaný cenník.
7. Prepravu tovaru si z miesta predaja zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. V prípade vagónovej dopravy
predávajúci prefakturuje kupujúcemu všetky náklady spojené s pristavením vagónov.
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Ostatné ustanovenia dodatku:
Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené.
Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Na dodatkom neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany s obsahom tohto dodatku súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
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 vyhotovenia dostane kupujúci a dve predávajúci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V Banskej Bystrici dňa 30.7.2014

..........................................................
kupujúci
Ing. Erika Kotvasová
konateľka
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....................................................
predávajúci
Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ

