
 

 

 

 

DODATOK  č. 2  

ku Kúpnej zmluve č. 11/2020/09/99 – 370 I.     
 

ďalej len „dodatok č.2“ 

 

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 Žilina 

    Sídlo OZ:           Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45  Žilina 

    zastúpený:         Ing. Elena Kubičková -  riaditeľ OZ Žilina 

    IČO:   36 0383 51 

    IČ DPH:   SK2020087982 

    Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, číslo účtu: SK1702000000000004607432 

    Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

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

/ďalej  „predávajúci“/ 
 

 

2.   Kupujúcim:         BIOFOREST, s.r.o. 

      Sídlo:                    Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava 

      zastúpený:             Michal Becík - konateľ 

      IČO:                      46 6917 31    

      IČ DPH:                SK2023541069  

      Bankové spojenie: Tatra banka a.s, číslo účtu: SK60 1100 0000 0029 2687 8879 

      Zapísaný:              v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline  

                                    Oddiel Sro, vložka číslo 56825/L, zo dňa 06.06.2012 

/ďalej  „kupujúci“/                    

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Kúpnej zmluvy  č. 11/2020/09/99 – 370 I.  

zo dňa 27.1.2020 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: 

 

sortiment 
kvalitatívna 

trieda 
drevina 

dohodnutý 

objem v KZ  

objem zvýšený 

dodatkom č.1 

objem zvýšený 

týmto dodatkom  
spolu                

m3 m3 m3 m3 

IPV III.B,C,D sm/jd 668 0 150 818 
IVD ihlič. vláknina sm/jd 0 500 0 500 

Celkom     668 500 150 1318 

 

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

 



 

 

 

                                          

 

2. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s  nižšie uvedenými STN a spolu so  vzájomne 

odsúhlasenými technickými špecifikáciami je uzrozumený a v plnom rozsahu s nimi 

súhlasí. 

a) Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny 

bez kôry podľa  stredovej hrúbky meranej s kôrou“. 

b) Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa  STN 480050 – „Surové drevo – 

základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. V hrúbkovom stupni 

je stredný priemer uvádzaný s kôrou .   

c) Kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovať podľa „Technických 

podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva v š.p.,  LESY SR, platné  od  

1.1.2012“ 

d) Iné dohodnuté podmienky:  

 

     IPV: Hrúbky: čap od 15 cm, do 80 cm dolné čelo , dĺžky:  3m – 12 m + nadmiera 1,5 % 

     IVD: Dĺžky: 2m- 4m, min. čap od 7 cm, max. priemer dolného čela 80 cm merané s kôrou.  

     Meranie na priestorové metre /prm/ prepočtový koeficient z prm na m3:   0,66 m3 = 1 prm. 
 

 

2. 

 

1. Ostatné ustanovenia  Kúpnej zmluvy č. 11/2020/09/99– 370 I. zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 2  je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 11/2020/09/99 – 370 I. 

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 ..........................,  dňa ...................... 

 

 

 

 

 

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

               kupujúci                predávajúci  

 

              

                              konateľ                                                              riaditeľ OZ 

 


