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 DODATOK  č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. 4879/2021/LSR     
ďalej len „dodatok č. 1“ 

 

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

 

1. Predávajúcim:  LESY Slovenskej republiky,  štátny podnik 

     Sídlo: Námestie SNP 8,    975 66  Banská Bystrica  

      OZ:     Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava 

     Sídlo OZ:       Jovická 2, 048 01  Rožňava 

     Zastúpený:              Ing. Ján Vavrek - riaditeľ OZ 

     IČO: 36 038 351 

     IČ DPH:                       SK 2020087982 

     Bankové spojenie :  VÚB, a.s., pobočka Rožňava 

     IBAN:  SK11 0200 0000 0013 6696 8854, BIC SWIFT kód: SUBASKBX 

     Zapísaný:                v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v Banskej Bystrici,   

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

/ ďalej  “predávajúci“/ 

  

2. Kupujúcim :       Pavol Gróf – 3 & PG RENY 

       So sídlom:  Železničná 145, 049 21  Betliar 

Zastúpený:  Pavol Gróf – živnostník  

IČO:  44659075 

IČ DPH:  SK1080377958 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., Rožňava 

IBAN:   SK63 0200 0000 0025 6859 3151, BIC SWIFT kód: SUBASKBX 

Registrácia:  v Živnost. registri Obvodného úradu Rožňava, číslo živn. registra: 850-9743. 

ďalej  „kupujúci“/   

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy  č. 4789/2021/LSR  zo dňa 4.10.2021 

nasledovne: 

1. 

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

článkom s nasledovným znením:   

     III.  

Predmet zmluvy 

1.   Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: 

Názov tovaru 

sortiment 
kvalitatívna 

trieda 
drevina 

dohodnutý objem    v 
KZ  

objem zvýšený 
týmto dodatkom  

spolu                

m3 m3 m3 

výrezy III.A,B,C Sm,jd 10 10 20 

výrezy III.D Sm,jd - 30 30 

výrezy III.D Sc    

výrezy III.A,B,C bk 30 - 30 

výrezy III.A,B,C Lp,jl,os,td 10 - 10 

Vlákninové drevo V. lp 20 - 20 

Celkom     70 40 110 
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Hrúbky   : stredný priemer od 13 cm v kôre do 80 cm dolné čelo  

Dĺžky    : ihličnaté výrezy od 4,0 m do 12,0 m, stúpanie po 1 m,  1,5% nadmiera 

   listnaté výrezy od 3,0 m+,  1,5% nadmiera,  vlákninové drevo 2-4m 

 

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

sa budú riadiť nasledovnými normami a dokumentmi: 
        

a) Kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovať podľa Technických podmienok 

pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY SR platné od 01.01.2012, ktoré sú 

zverejnené na stránke   www.lesy.sk a s ktorými sa kupujúci riadne oboznámil. 

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  vzájomne odsúhlasenými kvalitatívnymi 

a technickými podmienkami. 

 

Dodávky drevnej hmoty budú spravidla realizované rovnomerne a priebežne so zohľadnením 

objemových a klimatických podmienok. 

 

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

je kupujúci povinný tento tovar odobrať najneskôr do 3 pracovných dní. 

 

2. 

1. Ostatné ustanovenia  Kúpnej zmluvy č. 4879/2021/LSR zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 1  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č.4879/2021/LSR. 

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 3 vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane kupujúci a dve 

predávajúci.  

 

V Rožňave,   dňa   

 

Kupujúci:       Predávajúci:     

 

   

  

                   

 

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

 Pavol Gróf                        Ing. Ján Vavrek   

                                živnostník    riaditeľ OZ 


