
 

 

Dodatok č. 2 ku KZ č. 26/1/IV.Q.2017 

DODATOK  č. 2  

ku Kúpnej zmluve č. 26/1/IV.Q.2017     
ďalej len „dodatok č.2“ 

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

 

 

1. Predávajúcim:      LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

   Odštepný závod Šaštín 

   Sídlo: Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín 

                                 v zastúpení : Ing. Radomír Nečas -  vedúci, Odštepný závod Šaštín 

IČO : 0036038351, IČ DPH: SK2020087982 

Bankové spojenie : VÚB a.s., IBAN : SK55 0200 0000 0013 6710 3959 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

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

 

/ ďalej  “predávajúci“/ 

 

2. Kupujúcim :       Tomáš Vorobeľ- Wood 

 09023 Havaj 144 

                               V zastúpení : Bc.Tomáš Vorobel –  živnostník 

                               IČO : 43311580 , IČ DPH: SK 1075833682 

                               Bankové spojenie: SLSP a.s., IBAN : SK71 0900 0000 0006 2100 0388 

 Zapísaný v Živnostenskom registri okresného úradu Stropkov, 

                    Číslo živnostenského registra : 770-4724 

 

/ďalej  „kupujúci“/   

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy  č. 26/1/IV.Q.2017  zo dňa 04.10.2017 

nasledovne: 

 

 

1. 

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

článkom s nasledovným znením:  

 

 

      II.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: 

 

Názov tovaru 

 

dohodnutý 
objem    v KZ  

objem zvýšený 
týmto dodatkom  

spolu                

m3 m3 m3 

Energetické drevo – nehrúbie s podielom 

hrúbia max. 20% 250 200 450 

Celkom    250 200 450 



 

Dodatok č. 2 ku KZ č. 26/1/IV.Q.2017 

 

 

 

Dodávateľský Odštepný závod Šaštín, ďalej aj ako „OZ“.  

  

Celkový objem dodávok je pre predávajúceho i kupujúceho záväzný s toleranciou +/– 15%, 

pričom presný objem dodávok v danom rozpätí určí predávajúci.  

 

Kupujúci je povinný odoberať tovar postupne a priebežne počas platnosti kúpnej zmluvy, 

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. 

 

2. 

1. Ostatné ustanovenia  Kúpnej zmluvy č. 26/1/IV.Q.2017 zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č.2  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 26/1/IV.Q.2017. 

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 4 vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenie dostane kupujúci 

a dve predávajúci.  

 

 

 

 

V Šaštíne,   dňa  13.12.2017 

 

 

 

 

Kupujúci:          Predávajúci:     

                     

 

 

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

                          Bc. Tomáš Vorobel                              Ing. Radomír Nečas       

            živnostník  Tomáš Vorobeľ-Wood                              vedúci odštepného závodu Šaštín 

 

 


