
Kúpna zmluva č. 3lOPLl2017

uzatvorenápodfa § 409 anasl. zákonačíslo 513/199I Zb.v znenineskoršíchpredpisov
medzi

l. Predávajúci:

- obchodné meno :

- sídlo spoločnosti :

-IČo:
-IČopH:
- registrácia :

2. Kupujúci:

- obchodné meno :

- sídlo spoločnosti :

-IČo:
-tČppH:
- registrácia :

- bankové spojenie : ČSOB, a.s.

- číslo účtu : 40t450l322l7500

zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Peter Matula, konateť a Ing. Juraj Piar, konateť

(ďalej len,,predávaj úci")

a

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Dolná ulica 370

31 604 5410

SK2a20454832

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

Vložka číslo 1865/S

Stanislav Výbošťok
Dúbravy 47 ,962 12 DeNa

34 322 698
SK1031953l86
Živnostenský register č. 604-6853, Okresný súd Zvolen

- bankové spojenie: Poštovábanka, a.s.
- číslo účfu : 20060780/6500

zastúpený vo veciach zmluvných : Stanislav Výbošťok

(ďalej len,,kupujúci")
po dohode v nasledovnom znení :

preambula
Kupujúci má záujem o odber drevnej hmoty a predávajúci mu predložil ponuku, ktorá

obsahuje dodanie drevnej hmoty, dohodli sa kupujúci a predávajúci (ďalej len ,,zmluvné
strany") nauzavretí tejto kúpnej zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, že pdlohy ku kúpnej zmluve tvoria neoddelitel'nú súčasť
tejto zmluvy (ďalej len ,,zmluva"). Zmluva ajej pdlohy tvoria úplnú zmluvu medzi
zmluvnými stranami, ktorou sa nabtáďzajú akékol'vek dohovory a dohody urobené do
účinnosti tejto zmluvy, ktoré sa týkajú predmetu zmluly.

Čbnok 1

Predmet zmluvy

1. 1. Predávajúci sa zaváafie na zékJade znluvy dadávať kupujúcemu drevnú hmotu, ktorá
vzrltká pri činnosti predávajúceho v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou
v pdlohe č. l zmluvy (ďalej len,,tovar").

1. 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar jeho nakládkou na mieste stanovenom
v zákazkovom liste na vlastrré náklady. Kupujúci je povinný za dodaný tovar uhradiť
predávajúcemu lópnu cenu v súlade s člránkom 3 tejto zmluvy azéroveň sa zavánlje
dodržíavať ,nVšeobecne závázné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností
v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s r. o., Ponikyo'

čHnok 2

Dodacie podmienky

2. 1. Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu drevnú hmofu, ktorá vzniká pri jeho
činnosti v sulade s pdlohou č. 1 tejto zrrrluvy.

2. 2. Kupujúci je povinný na vlastné nráklady prevziať aodvíeď drevnú hmotu zmiesta
stanovenom predávajúcim na základe písomnej, faxovej alebo telefonickej Ýnry
predávajúceho.

2. 3. Na každú dodávku vystaví predávajúci dodací list s vyznačením množstva dodaného
tovaru, ktor} je kupujúci povinný potvrdiť.

2. 4. Množstvo tovaru je merané a vyhodnocované v merných jednotkách špecifikovaných
v prílohe č. 1 zrnluvy.

3. 1.

čHnok 3

Cena a platobné podmienky

Cena tovaru je zmluvnými stranami dohodnutá vo qýške : 3 € (slovom : ti eur) bez
DPH za tonu, Kupujúci predloží ako podklad ku fakturácii sumár váhtych lístkov
v danom mesiaci a odvozné lístky podpísané zástupcami predávajúceho a kupujúceho.

Platby za dgdávaný tovar budú u§kutočňov ané la zžk7ade daňového dokladu,
vystaveného súhnme za dodávlry, uskutočňované vjednom kalendrárnom mesiaci so
splafirosťou 30 dní od vystavenia daňového dokladu.



4.

4.

4.

4.

čHnok 4

záverečnó ustanovenia

1. Zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha ěíslo 1 k zmluve tvod neoddeliteťnú súčasť
zmluvy. Zmluva ajej prílohy tvoria zmluvu meďzi zmluvnými strarrami, ktorou sa
nal,tádzajúakékolŤek dohovory a dohody urobené do účinnosti tejto zmluvy.

3. Všetky dodatky k zmluve musia bý'písomné a platnosť a účinnosť nadobúdajú dňom
podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

4. Akékoťvek zmeny údajom o kupujúcom alebo predávajúcom najmá údajov uvedených
v zmluve musia bť bezodkladne oznámené druhej zmluvnej strane. Práva
a povinnosti kupujúceho alebo predávajúceho lyplývajúce zo zmluvy nie sú bez
súhlasu druhej zmluvnej strany prevoditel'né na tretie osoby.

5. Ak niektoré ustanovenie zmluvy je neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým
dotknutá platnosť ostatrrých ustanovení. Zmluwé strany sa zavázujú neplatné
ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje
hospodrárskemu účelu neplatného ustanovenia.

6. Zmluva a všetky vzťahy vzniknuté na jej základe sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka SR a príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

7. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom kďždá zo zmluvných strán obdrží
dve vyhotovenia.

4. 8. Zm|uvné strany vyhlasujú, že zmlur,rr uzavreli vážne a slobodne a zmluvná voťnost'
nebola obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumitel'né aurčité, že
zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že
si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu ana znak súhlasu s ním ju vlastnoručne
podpísali. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení zavázovať
zmluvné strany k tomuto úkonu v celom jeho rozsahu.

V Ponikách, dňa I.6.2017

4.

4.

4.

V mene a za
Stanislav Výbošťok

Meno : Stanislav Výbošťok

Podpis :

V mene a za
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Meno : Ing. Peter Matula
Funkcia: konateť
Meno: Ing. Juraj Piar
Funkcia: konateť.__
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Príloha číslo 1 ku kúpnej zmluve číslo : 3/OPL l20ll

Technická špecifikácia tovaru

Druh tovaru:

Drevná hmota (zbYky po ťažbe, stromy a kroviny z okolia čistených komunikácií)
bude produkovaná pri čistení plóch po ťažbe dreva na LPF, ktorý obhospoaruje Obecný
podnik lesov, spol. s r.o. Poniky a okolo lesných ciest, ktoré sa náchádzajú v extraviláne obce
Poniky, pracovníkmi spoločnosti Stanislav Výbošťok, IČO: :+ 322 698 na jej náklady.

Zamemú jednotku sa pokladá 1 tona zoštiepkovanej drevnej hmoty.

Spósob dodávky tovaru:

Kupujúci tovar odvezie z odvozného miesta, alebo spracuje tovar na mieste
štiepkovaěom a odvezie z odvozného miesta na vlastné náklady.

Cena tovaru : 3 EUR (slovom: tri eur) za memú jednotku.

V Ponikách, dňa 1 .6.2017

V mene a za
Stanislav Výbošťok

Meno : Stanislav Výbošťok

Podpis:

V mene a za
Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Meno : Ing. Peter Matula
Funkcia: konateť
Meno: Ing. Juraj Piar
Funkcia: konateť


