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Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 41/EAD IV.Q/OZ12/2021 
Uzatvorenej na základe výsledkov EAD č. 926/IV.1/O/OZ12/2021 

 

uzavretý podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len ako „Obchodný zákonník“) medzi 

 

Účastníci 

  

1.  Predávajúci:         LESY Slovenskej republiky,  štátny podnik 

     Sídlo: Námestie SNP 8,    975 66  Banská Bystrica  

     OZ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok  

     Sídlo OZ:   J. Martinku 110/6, Liptovský Hrádok 033 11  

     zastúpený:  Ing. Peter Korenko – riaditeľ OZ Liptovský Hrádok 

     IČO:  36 0383 51 

     IČ DPH:  SK2020087982 

     Bankové spojenie :   

     Zapísaný:                v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v Banskej Bystrici,  

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

 

(ďalej len ako „Predávajúci“); 

a 

2.   Kupujúci:   Handlowo-Usługowa Antoni Zając 

So sídlom:  ul. Cyganowice 112, 33-340 Stary Sącz 

Zastúpený:  Antoni Zając- konateľ  

REGON:  490036544 

NIP:  PL 734-103-06-61 

       Bankové spojenie:     
 

        (ďalej len ako „Kupujúci“)  

 

Článok I. Dodatku  
 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie článku č. III. „Čas a miesto plnenia. Prechod 

nebezpečenstva škody na tovare“ a nahrádza sa článkom s nasledovným znením: 

 

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 

12.11.2021. 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.  
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Článok II. Dodatku 

 
1. Ostatné články Rámcovej kúpnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti tak, ako 

boli dohodnuté v zmluve.   

2. Tento Dodatok  k Rámcovej kúpnej zmluve bol uzavretý slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných 

strán nekonala v tiesni, ani v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť  dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku. Zmluvné 

strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu v centrálnom registri 

zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a po jeho zverejnení sa stáva nedeliteľnou súčasťou kúpnej 

zmluvy. 

4. Tento Dodatok bol vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie  dostane kupujúci 

a dve predávajúci.  

 

 

V Liptovskom Hrádku dňa 29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               kupujúci                        predávajúci  

 

             Antoni Zajac  Ing. Peter Korenko  

                  konateľ spoločnosti                                                                       riaditeľ OZ 


