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DODATOK č. 1/2013 
 

k 
 

ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0006/2012/12/Odvoz  
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného 

zákonníka   
 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ 

Obchodné meno: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Odštepný závod: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica,  

 Odštepný závod Liptovský Hrádok 

Sídlo:   J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok 

Štatutárny zástupca:  Ing. Milan Kozák, vedúci OZ  

IČO:  36 038 351 

IČ DPH:  SK 2 020 087 982  

Číslo účtu:  

Bankové spojenie:  

 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 Oddiel Pš, 

vložka č.155/S 

OZ Liptovský Hrádok je držiteľom osvedčenia o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov 

v certifikačnej schéme PEFC  

 

Dodávateľ 

Obchodné meno: AF- CAR, s.r.o. 

Sídlo: Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš 

Štatutárny zástupca: František Čenka – konateľ spoločnosti 

IČO: 36 399 621 

IČ DPH: SK 2 020 127 582 

Číslo účtu:   

Bankové spojenie:  

 

Zapísaný dňa 28.6.2001 v obchodnom registri Okr. Súdu Žilina, Vl. 12979/L         

  

 

Článok II. 

PREDMET  ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie článku II. „Predmet zmluvy“ bod 2.1. a  nahrádza sa 

článkom s nasledovným znením: 

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať prepravu veci  „Odvoz dreva na OZ Liptovský Hrádok 

na obdobie 1.7.2012 – do ukončenia verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku č. 

191/2013 dňa 1.10.2013 pod č. 16048-POS na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, 

v čase a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve a v súlade s predmetom činnosti určenom 

v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie 

služby cenu, dohodnutú  v časti III. tejto zmluvy riadne a včas. 
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Článok III. 

CENA SLUŽBY 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie článku III. „Cena služby“ bod 3.3. a  nahrádza sa 

článkom s nasledovným znením: 

3.3. Maximálna zmluvná cena na služby, ktoré je možné zadať v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve počas jej platnosti bude vo výške finančných prostriedkov 

v Eur bez DPH nevyhnutne potrebných na plnenie predmetu zmluvy, ktorých objem 

bude určený na základe objednávok vystavených objednávateľom dodávateľovi a to na 

obdobie do ukončenia nového verejného obstarávania. 
 

 

Článok IV. 

ČAS A MIESTO PLNENIA 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie článku IV. „Čas a miesto plnenia“ bod 4.1.  a  nahrádza 

sa článkom s nasledovným znením: 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu od 1.7.2012 do 

ukončenia procesu verejného obstarávania na roky 2014 -2017. 
 

 

Článok V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0006/2012/12/Odvoz, 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 27.6.2012 nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú 

nezmenené. 

 

2. Tento DODATOK č. 1/2013 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

3. Tento Dodatok č. 1/2013 je vyhotovený v troch rovnopisoch ako originál. 

Rozdeľovník: 1x dodávateľ, 2x objednávateľ.  

 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 19.11.2013 

 

 

 

Dodávateľ: 

 

 

 

 

 

 

 Objednávateľ: 

 

 

 

Podpis a pečiatka  Podpis a pečiatka 

 


