
 

                                  

                                                                                                

                                                                                                         CRZ č.1485/2021/LSR 

DODATOK  č. 1  

ku Kúpnej zmluve č. 3/2021/IV.Q/02/140 

 

 
ďalej len „dodatok č.1“ 

 

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

 

1. Predávajúcim:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  

                               Odštepný závod Smolenice  

 Sídlo: Trnavská 12, 919 04 Smolenice  

                               v zastúpení : Ing. Martin Matys, riaditeľ OZ  

                               IČO : 0036038351, IČ DPH: SK2020087982 

                               Bankové spojenie :  VÚB a.s. Trnava,  číslo účtu: 21809212/0200  

                               Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

                               oddiel Pš, vložka č. 155/S, zo dňa 29.10.1999.  

  

/ ďalej  “predávajúci“/ 

 
2.    

      Kupujúci:               Bio Timber  s.r.o. 

      So sídlom:  Š. Hulína 295/19, 013 11 Lietavská Lúčka 

Zastúpený:              Peter Baštek, konateľ  

IČO:  45867348 

IČ DPH:  SK2023116777 

Bankové spojenie : Tatra banka a.s., č.ú.: SK86 1100 0000 0029 2286 4939   

       Registrácia:             z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka    

                                       číslo: 53600/L 

 

/ďalej  „kupujúci“/   

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy  č. 3/2021/IV.Q/02/140 
 

  zo dňa 11.10.2021 nasledovne: 

1. 

Zmluvné strany dohodli, že sa mení článok č. III. a to nasledovne :   

 

Dopĺňa sa sortiment: 

 
1.3.  Ihličnaté energetické drevo – zbytky po ťažbe z porastov – OM  v objeme  50 m3  

1.4.  Listnaté energetické drevo – zbytky po ťažbe z porastov -  OM  v objeme 250 m3  

 

 

1. Ostatné ustanovenia  Kúpnej zmluvy č. 3/2021/IV.Q/02/140 zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 1  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 3/2021/IV.Q/02/140. 

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 Smoleniciach,   dňa  25.10.2021 

 

Kupujúci:                         Predávajúci: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


