DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve č. 24/OZ01/I.Q.2022
ďalej len „dodatok č.1“

Uzavretý medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“)
1. Predávajúci:
Sídlo:
Organizačná zložka :

Sídlo OZ:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Zapísaný:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín - Stráže
Ing. Martin Mokráň – poverený riadením OZ Karpaty
36 038 351
SK2020087982
Všeobecná úverová banka a.s.,
IBAN : SK55 0200 0000 0013 6710 3959
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd. Pš, vl: 155/S, dňa 29.10.1999

ďalej len ako „Predávajúci“);
2. Kupujúci:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Registrovaný:

VIERI s.r.o.
972 28 Valaská Belá 1469
Viliam Lukáň, konateľ
50 619 900
SK2120397532
Všeobecná úverová banka a.s.,
IBAN: SK12 0200 0000 0037 6479 8554
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 33982/R

(ďalej len ako „Kupujúci“)
Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy č. 24/OZ01/I.Q.2022 zo dňa 17.01.2022
nasledovne:
1.
1) Zmluvné strany dohodli, že sa ruší znenie článku III. „Predmet zmluvy“ a nahrádza sa
článkom s nasledovným znením:
III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: podľa druhu a sortimentov

Názov tovaru
sortiment
IPV
IPV

kvalitatívna
trieda

drevina

III.A,B,C
III.A,B,C,D

BO
SC
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dohodnutý
objem v KZ
m3

objem zvýšený
týmto dodatkom
m3

100
50

30

spolu
m3
130
50

LPV
LPV
LPV

III.A,B,C
III.A,B,C
III.A,B,C

BK
JH
JL

Celkom

100
20
50
320

30

100
20
50
350

Dodávateľský OZ Karpaty, ďalej aj ako „OZ“
2. Účastníci zmluvy 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 01.01.2012,
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“.
d) OZ Karpaty je držiteľom osvedčenia a certifikátu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v
certifikačných schémach PEFC a FSC.
3. Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že súhlasia so vzájomne odsúhlasenými technickými špecifikáciami.
4. Celkový objem dodávok je pre Predávajúceho i Kupujúceho záväzný s toleranciou +15/– 15%, pričom
presný objem dodávok v danom rozpätí určí predávajúci.
5. Kupujúci je povinný odoberať tovar postupne, podľa písomného určeného rozpisu a oznámení na odber,
pričom Predávajúci rozvrhne dodávky tak, aby boli čo najrovnomernejšie s prihliadnutím na ročné
obdobie a celozávodné dovolenky. Kupujúci je povinný odobrať poskytnuté čiastkové plnenie do 5
pracovných dní odo dňa oznámenia, že tovar je pripravený na odber.
6. Predávajúci má právo jednostranne pozastaviť a/alebo krátiť dodávky tovaru pre Kupujúceho, najmä nie
však výlučne v prípade:
a) nezaplatenia akéhokoľvek finančného záväzku Kupujúceho voči Predávajúcemu vzniknutého
z tejto Zmluvy a/alebo z iného záväzkového vzťahu,
b) prekročenia úverového limitu stanoveného v článku VIII. tejto Zmluvy,
c) opakujúcich sa neopodstatnených reklamácií zo strany Kupujúceho,
d) porušenia povinnosti kupujúceho odoberať predmet zmluvy v zmysle bodu 5 tohto článku tejto
Zmluvy.
7. Rozsah a doba pozastavenia dodávok bude určená jednostranným písomným oznámením Predávajúceho,
v ktorom bude špecifikované krátenie dodávok tovaru. Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu
množstvo drevnej hmoty, o ktoré krátil dodávky zaniká doručením písomného oznámenia kupujúcemu,
pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú niečo iné.
8. Alikvotné krátenie Predávajúci určí nasledovne: (množstvo tovaru/ doba trvania zmluvy) x počet dní
zastavenia dodávok (resp. počet dní neodobrania dodávok zo strany kupujúceho odo dňa zaslania prvej
výzvy k odberu z dodávajúceho OZ), rovná sa množstvu, o ktoré budú dodávky drevnej hmoty krátené.
9. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s takto určeným spôsobom výkonu práva Predávajúceho a zaväzuje sa
akceptovať jednostranné krátenie v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku tejto Zmluvy.

2.
1. Ostatné články Kúpnej zmluvy č. 24/OZ01/I.Q.2022 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 24/OZ01/I.Q.2022.
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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 obidvomi 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 vyhotovenie dostane kupujúci a dve
predávajúci.

3.
4.
5.
6.

V Šaštíne, dňa 28.3.2022

...............................................
kupujúci

..............................................
predávajúci

konateľ spoločnosti

poverený riadením OZ Karpaty
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