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DODATOK č.: 4 

 

k 

 

RÁMCOVEJ DOHODE  

č.: 01/2012/08/01uzatvorenej  dňa: 17.12.2012. 
 

 

 

Čl. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ 

Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, š. p. OZ Povaţská Bystrica 

Sídlo: Orlové 300, 017 22 Povaţská Bystrica 

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Chudovský, PhD. riaditeľ OZ 

IČO: 36 038 351 

DIČ: 2020087982 

Číslo účtu: 1304-372/0200 

Bankové spojenie: VÚB Povaţská Bystrica 

Zriadená:  v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici dňa  29. 10. 1999, 

oddiel Pš, vloţka č. 155/S 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ  

Obchodné meno:   Jaroslav Mokrička Bukos 

Sídlo:  Záriečie 171, 020 52 Záriečie 

Štatutárny zástupca: Jaroslav Mokrička, ţivnostník 

Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Púchov 

Číslo účtu:  

IČO: 33 477 892 

IČ DPH: SK 1022109231 

Zapísaný v ŢR: Obvodný úrad v Povaţskej Bystrici, Ţivnostenský register č. 308-1515 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

Čl. 2 

Predmet 

 

 V súlade s článkom č.: 12.6. Rámcovej dohody č. 01/2012/08/01 uzavretej dňa 

17.12.2012 sa zmluvné strany dohodli, ţe Rámcová dohoda sa dopĺňa v článku č.: č.: 7 

Platobné podmienky o tieto ustanovenia: 

 

7.5.  V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname 

platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácia v zmysle § 81 ods. 4 

písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
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predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy 

nasledovne: 

 

a) LESY Slovenskej republiky, š.p. zadrţia čiastku 20 % z kaţdej fakturovanej sumy bez 

DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej 

faktúre zo strany dodávateľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania 

zaplatenia dane z predmetnej faktúry LESOM Slovenskej republiky, š. p. 

dodávateľom. LESY Slovenskej republiky, š. p. sú povinné vykonať úhradu 

zábezpeky dodávateľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania 

zaplatenia dane dodávateľom. 

 

7.6. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, ţe účinky zmeny platobných podmienok 

tejto zmluvy v zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom LESOV Slovenskej 

republiky, š. p. a to vznikom prvej zábezpeky v zmysle ods. 7.5.a) tohto článku. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody č. 01/2012/08/01 uzatvorenej medzi zmluvnými 

stranami dňa 17.12.2012. nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené. 

 

2. Tento Dodatok č. 4 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. 4 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá 

dodávateľ a dve objednávateľ. 

 

 

 

 

 

V Povaţskej Bystrici dňa:     V Povaţskej Bystrici dňa:  

 

 

 

Za dodávateľa:     Za objednávateľa 

 

 

 

 

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

  

 


