
 

 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie služby č. L-1/2017 
      

uzatvorenej dňa 30.12.2016 v Priepasnom medzi zmluvnými stranami , ktoré sú podľa vlastného 

udania spôsobilí na právne úkony. 

 

Objednávateľ:   

       
      Obchodné meno: DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 
       Sídlo: Priepasné č. 109, 906 15  Priepasné 

       Zastúpený: Peter Czere 

       Registrácia OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 18902/R 

       Bankové spojenie: Prima banka   a.s.         

       Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 5600 0000 0046 8934 7001 

       IČO: 34139281 

       IČDPH: SK2020375753 

       v zastúpení: Peter Czere, konateľ spoločnosti  

 

Dodávateľ:  

        

        Obchodné meno: Marián Piešťanský LARIX 
        Sídlo: 906 21 Jablonka 100 

        Zastúpený:   Marián Piešťanský             

        Živnosť vydal Okresný úrad v Novom meste nad Váhom, Č. živ. reg.: 303-1726 

        IČO: 32716176 

        IČ DPH: SK 1029040991 

        Bankové spojenie: VÚB a.s 

        Číslo účtu v tvare IBAN: SK53 0200 0000 0027 4765 1257 

 

( Objednávateľ a dodávateľ ďalej tiež spolu ako „zmluvné strany“ ) 

          

      Týmto dodatkom sa v upravuje znenie  článku 1. bodu 1 predmetnej zmluvy na dodanie 

služby L-1/2017 nasledovne:      

       

Z pôvodného znenia článku 1. bodu 1. zmluvy sa vypúšťa: 

„Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v ťažbovej činnosti v lesoch Obec Priepasné v objeme 

určenom objednávateľom cca 1200 m3 v období v období január 2017 – december 2017 podľa 

prílohy č. 1.“ 

 

Toto znenie článku 1. bodu 1 predmetnej zmluvy o dielo sa nahrádza a dopĺňa nasledovne: 

„Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v ťažbovej činnosti v lesoch Obec Priepasné v objeme 

určenom objednávateľom cca 1450 m3 v období v období január 2017 – december 2017 podľa 

prílohy č. 1 a prílohy č. 2.“ 

 

Ostatné články predmetnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 

       

Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok obsahuje ich skutočnú vôľu, že bol uzavretý slobodne, 



 

 

 

vážne, určito, zrozumiteľne, bez omylu. Prehlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok.                                                                                                                                 

      Prehlasujú, že si dodatok pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

tento vlastnoručne podpísali. 

      Dodatok je vypracovaný v dvoch (2) identických rovnopisoch, ktoré sa pevne zošijú 

k predmetnej zmluve o dielo a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom po dni jej 

zverejnenia na webstránke http://www.priepasne.sk/sk/Obec/Firma-Drevorez-s-r-o.alej. 

 

 

 Právne vzťahy týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

 
Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

V Priepasnom 23.10. 2017     V Priepasnom 23.10. 2017  

 

   

 

 

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

                   Peter Czere          Marián Piešťanský  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 2 k Zmluve na dodanie služby č. L-1/2017 

 

 

Ťažba výchovná úmyselná (prebierka). 

 

Porast m3 Hmotnatosť Svahovitosť Vzdialenosť v m 

154 250 0,9 40 300 

Spolu:       250 m3 

    

 


