
Dodatok č 1. ku kúpnej zmluve č. 32/2018            
uzatvorená podľa  § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 

medzi 

 

Zmluvné strany: 

1.  Predávajúcim:         LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 
     Sídlo: Švermova 1027/7, 977 01  Brezno  

     Zastúpený:  Ing. Ján Lukáč – riaditeľ spoločnosti 

     IČO:  36 027 537 

     IČ DPH:  SK2020083857 

     Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko,a.s. 

     IBAN:  SK63 5600 0000 0020 0269 5001 

     Zapísaný:                v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,    

 odd. Sro, vložka č.: 5126/S 

/ ďalej  “predávajúci“/ 

 

a 

 

2.  Kupujúcim: Zvoimpex, s.r.o. 
 Sídlo:  SNP č. 3,  960 01  Zvolen 

 Štatutárny orgán:  Ing. Dušan Kalauz – konateľ spoločnosti  

 IČO:  43 894 151 

 IČ DPH: SK2022513471 

 Bankové spojenie:      UNICREDIT BANK a.s. 

 IBAN:  SK83 1111 0000 0014 7406 6006 

 Zapísaný:   v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v Banskej Bystrici, 

                                          odd. Sro,  vložka č.: 14101/S 

            

/ďalej  „kupujúci“/                    
 

 

I. 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení  dodatku ku kúpnej zmluva č.32/2018  uzatvorenej  29.03.2018 /ďalej 

len zmluva/ v tomto znení: 

 

Článok  IV. zmluvy  bod 1. sa mení nasledovne: 

 

1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. II. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu 72 

EUR/m3. Dohodnutá kúpna cena je bez DPH v €/m
3
 v parite miesto predaja (expedičný sklad 

alebo odvozné miesta predávajúceho). K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty 

v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Zb. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov.  

 

  



II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými 

stranami. 

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto 

zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 V Brezne, dňa  28.05.2018 

 

 

 

 

 

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

                   kupujúci                                    predávajúci  

 Ing. Dušan Kalauz      Ing. Ján Lukáč 
         konateľ                          konateľ 

        v.r.                   v.r. 
 


