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Dodatok č. 1 

ku kúpnej zmluve č. 15/2017 zo dňa 15.02.2017 
uzatvorenej  podľa  § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 

medzi 
Zmluvné strany: 
 
1. Predávajúcim : Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 

Sídlo:   Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov 
v zastúpení :  Ing. Vladimír Zoľák  –  konateľ   
IČO :  47 332 638 
DIČ:  2023830281 
IČ DPH:  SK2023830281 

IBAN:  SK75 1100 0000 0029 2989 7346 
BIC (SWIFT):  TATRSKBX 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu  Prešov  

Oddiel Sro, Vložka číslo 28448/P, deň zápisu: 07.08.2013 
.  
 
( ďalej „predávajúci“ ) 

a 
 

2. Kupujúcim :         G -FOREST. s r. o. 
Sídlo :                         Pražská 2, 040 11 Košice 
Zastúpený :   Ing. Erich Gregor - konateľ 
IČO :    36 204 668 
DIČ :     2020061208 
IČ DPH :  SK2020061208 
Bankové spojenie:    
Zapísaný :   Obchodný register Okresného súdu Košice 1 

Oddiel Sro, Vložka číslo 12270/V 
 
( ďalej „kupujúci“ ) 

 
 

 I. 

Predmet dodatku 

 
1. Pôvodné znenie ods. 1. článku III. sa ruší a nahrádza novým znením: 
 

„Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom plnenia dňom účinnosti tejto 
zmluvy a s ukončením dňa 31.12.2018. Kupujúci sa zaväzuje v tomto čase rovnomerne 
a priebežne odoberať drevnú hmotu.“ 

 
 

2. Pôvodné znenie ods. 1. článku V. sa ruší a nahrádza novým znením: 
 

„Úhradu za dodaný tovar vykoná kupujúci zálohovou platbou, prípadne priamym 
vkladom v deň odberu na účet spoločnosti a  predloží potvrdenie banky o vklade 
hotovosti v prospech dodávateľa. Vlastnícke právo k dodanému tovaru (surovému 
drevu), resp. jeho finančná náhrada za produkt jeho spracovania, prechádza na 
kupujúceho až po úplnom zaplatením kúpnej ceny v prospech predávajúceho. Výťažok 
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z predaja zvereného tovaru a produktov z neho si kupujúci nesmie ponechať pre 
vlastnú potrebu, uhradiť ním svoje dlhý voči tretím osobám, či inak previesť na tretie 
osoby.“  

 II. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodaní tovaru týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú 

v platnosti bezo zmeny. 
 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia tohto dodatku podľa § 47a zákona 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v nadväznosti   na 
ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 zákon o slobode  informácií  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
4. Tento dodatok   je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,  pričom každá zo zmluvných 

strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
 
V Bardejove,   dňa  03.04.2018 

 
          
 
Kupujúci:            Predávajúci: 
 
 
 
....................................................... ............................................... 
        Ing. Erich Gregor                                                                      Ing. Vladimír Zoľák  
            konateľ                                                 konateľ                                                                                   
 
 
 
 
 


