
Zmluva zverejnená dňa 26. 1. 2015 

KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

 
medzi: 

 
 
 
Kupujúcim: Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 

sídlo: Štefánikova 786, 085 01  Bardejov 
IČO: 47 332 638 
zápis v OR: Okresný súd Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 28448/P 
DIČ: 2023830281 
IČ DPH: SK2023830281 
zastúpený: Ing. Vladimír Zoľák, konateľ 

 
   (ďalej len „kupujúci“) 
 
a 
 
Predávajúcim: Ján Roško 
   sídlo:   Osloboditeľov č. 715/92, 067 81  Belá nad Cirochou 
   IČO:   33 669 872 
   zápis v OR/ŽR  709-1341 
   DIČ:   1020719700 
   IČ DPH:  SK1020719700 
   zastúpený:  Ján Roško 
 
   (ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa 

prechádzajúcich objednávok kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar uhradiť 
predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou. 
 

2. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumejú zalesňovací materiál /sadenice/. 
 

3. Kúpnou cenou sa na účely tejto zmluvy rozumie cena tovaru bez DPH, uvedená v cenníku 
predávajúceho platnom ku dňu uzavretia jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluvy. 

 
 

II. 
Objednávka 

 
1. Dodanie tovaru bude realizované po predchádzajúcej písomnej alebo e-mailovej objednávke 

tovaru 
kupujúcim, ktorá bude obsahovať najmä: 

• presnú špecifikáciu požadovaného tovaru, vrátane špecifikácie požadovaného množstva, 
• určenie miesta dodania, ak sa má tovar doručiť na inú adresu, než je adresa sídla 

kupujúceho. 
 

2. Predávajúci je objednanie tovaru podľa ods. 1 tohto článku povinný kupujúcemu písomne 
alebo 
prostredníctvom e-mailovej správy potvrdiť bez zbytočného odkladu. Okamihom potvrdenia 
objednávky kupujúceho sa považuje jednotlivá čiastková kúpna zmluva za uzavretú. 
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3. Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú objednávku a odstúpiť od jednotlivej čiastkovej kúpnej 

zmluvy ak ku dodaniu tovaru nedôjde najneskôr do 14 dní od objednania tovaru. 
 
 

III. 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky 
kupujúceho. 

 
2. Miestom dodania tovaru je adresa sídla kupujúceho, ak v objednávke nie je uvedená iné 

miesto. 
 

3. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú na dodanie tovaru, 
najmä potvrdiť prevzatie tovaru podpisom dodacieho listu. Kupujúci nie je povinný tovar 
prevziať v prípade, ak má tovar zjavné vady. 
 

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. 
Okamihom prevzatia tovaru rovnako prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému 
tovaru. 

 
 

IV. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena dodaného tovaru sa bude rovnať aktuálnej cene 
tovaru uvedenej v cenníku predávajúceho platnom v čase uzavretia jednotlivej čiastkovej 
kúpnej zmluvy. 

2. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu a náklady na balenie 
tovaru. 

3. Kúpna cena za dodaný tovar je splatná na základe faktúry, ktorá bude odovzdaná 
kupujúcemu pri dodaní tovaru. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, splatnosť 
faktúry je 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Kúpna cena sa platí na bankový účet 
predávajúceho, špecifikovaný vo faktúre. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v sadzbe podľa 
platných právnych predpisov 

4. Celková cena tovaru dodaného na základe tejto zmiuvy neprekročí sumu finančného iimitu 
19.999,- Eur bez DPH. Finančný limit je tvorený súčtom všetkých cien tovaru objednaného u 
predávajúceho na základe tejto zmluvy. Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit v 
celom rozsahu počas platnosti tejto zmluvy. 

 
 

V. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Vadou tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä: 

1. dodanie tovaru v inom množstve, akosti alebo vyhotovení než určuje jednotlivá čiastková   
 kúpna zmluva, 
2. dodanie iného tovaru než určuje jednotlivá čiastková kúpna zmluva, 
3. dodanie tovaru zaťažené právom tretej osoby. 

 2.  Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody 
na kupujúceho. 

 3. Predávajúci preberá záruku, že tovar bude po dobu minimálne 24 mesiacov od dodania, ak na 
obale tovaru nie je uvedená dlhšia záručná doba, spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo 
obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, resp. obvyklé vlastnosti. 

 4.  Nároky zo zodpovednosti za vady a nároky zo zodpovednosti za akosť je kupujúci oprávnený 
uplatniť u predávajúceho v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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VI. 

Trvanie zmluvy 
 

1. Táto zmluva za uzatvára na dobu určitú do 31 .januára 2019 alebo do okamihu splnenia 
poslednej objednávky tovaru objednaného a dodaného v medziach finančného limitu podľa čl. 
IV ods. 4 tejto zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. 

 

2. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí byť písomná. Ak v dohode nie 
je uvedený neskorší deň, zanikne zmluva dňom uzavretia dohody o jej zrušení. 
 

3. Túto zmluvu môžu obe zmluvné strany vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť 
písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Ak je daná výpoveď, zanikne zmluva 
uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je doručená výpoveď. 

 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

2. Akýkoľvek spor vzniknutý z tejto zmluvy, vrátane sporov o určenie platnosti alebo neplatnosti 
tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť v prvom rade dohodou. Ak k dohode nedôjde, 
príslušným na rozhodnutie sporu všeobecný súd v Slovenskej republike. 
 

3. Uzavretie tejto zmluvy je výsledkom postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia obe zmluvné strany. 
 

6. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7. Účastníci si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bardejove dňa 26. 1. 2015 
 
 
 
Kupujúci:        Predávajúci: 


