
  

 

Dodatok č 1. ku kúpnej zmluve č. 15/2019 
uzatvorená podľa  § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 

medzi 

 

Zmluvné strany: 

1.  Predávajúci:         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.  Kupujúci: BUDOVEC, spol. s r.o. 
 Sídlo:  Šaling 841/11, 976 52 Čierny Balog - Dobroč 

 Zastúpený:  Renáta Berčíková – konateľ spoločnosti 

 IČO:  45 288 429 

 IČ DPH: SK2022933418 

 Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s. 

 IBAN:  SK21 1100 0000 0029 2982 9060 

 Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

                                              odd. Sro, vložka č.: 17298/S  
/ďalej  „kupujúci“/                    

 

I.  

Preambula 

 

1. Predávajúci a kupujúci uzavreli dňa 7.01.2019 kúpnu zmluvu č. 15/2019 ktorej predmetom je 

povinnosť predávajúce dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. kúpnej zmluvy  a povinnosť 

kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu (ďalej len „zmluva“). 

 

II. 

Predmet dodatku. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku kúpnej zmluvev nasledovnom znení: 

 

 Článok  IV. zmluvy  bod 1. sa mení nasledovne: 

 

1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. II. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu podľa cenníka 

spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. platného v čase dodania, alebo podľa cenníka konečného 

odberateľa (Rettemeyer Tatra Timber) platného v čase dodania. Aktuálne platné cenníky sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. Dohodnutá kúpna cena je bez DPH v €/m
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v prípade fakturácie podľa platného cenníka spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. v parite 

EXW  miesto predaja (expedičný sklad alebo odvozné miesta predávajúceho), v prípade 

fakturácie podľa cenníka konečného odberateľa v parite DDU (s dodaním na miesto určenia). 

K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Zb. 

a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy sa nemenia a zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok je platný do 31.12.2019. Po uplynutí lehoty platnosti tohto dodatku zostáva 

v platnosti pôvodný text dotknutých článkov zmluvy, ktoré boli dotknuté týmto dodatkom.  

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

zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku. 

4. 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. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že 

sú oprávnení s predmetom zmluvy a dodatku nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V 

prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy 

na základe tohto vyhlásenia. 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

  

 

V Brezne, dňa  30.04.2019 

 

 

 

 

 

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

  kupujúci v.r.          predávajúci v.r. 

  konateľ       Ing. Ján Lukáč 

              konateľ 

        

    
 


