
 

Zmluva zverejnená dňa 23. 4. 2018 

 

 

 

ZMLUVA O PREPRAVE VECI č. D/02/2018 
(uzatvorená podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:      Mestské lesy Bardejov,  s. r. o. 
Sídlo:               085 01 Bardejov, Orechová 2884/8 
Zastúpený:  Ing. Vladimírom Zoľákom, konateľom spoločnosti  
IČO:    47 332 638 
IČ DPH:   SK 2023830281 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.,  č. ú.: 2929897346/1100,  
IBAN:    SK75 1100 0000 0029 2989 7346 
Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu  Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo  

28448/P, deň zápisu 07.08.2013 

 
 

2. Dodávateľ:            Ladislav Kuľka – VK & spol. 
Miesto podnikania:  085 01 Bardejov, Kacvinská 2 
Zastúpený:  Ladislavom Kuľkom  
IČO:    30 632 668  
IČ DPH:   SK1020702419 
IBAN:    SK48 0200 0000 0017 7726 6451 
Zapísaný:   Okresný úrad Bardejov,  číslo živn. registra: 701 - 3818 
(ďalej len „dopravca“) 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy. 

II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Dopravca sa zaväzuje vykonať prepravu drevnej energetickej štiepky z miesta štiepkovania 

k určenému konečnému spotrebiteľovi 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 dopravcovi za vykonanie 
služby cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas. 

  

III. 
Cena služby 

 
3.1 Zmluvné strany strany sa dohodli na cene za služby podľa predmetu zmluvy v zmysle § 3 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
3.2 Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná   

k cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb. 

 
3.3 Predpokladaná cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe objednávky , článok IV., 

ods. 4.3 tejto zmluvy, ktorá je  neoddeliteľnej súčasťou tejto zmluvy. 
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3.4 Fakturácie sa budú  vykonávať v zmysle Dohody o vyhotovovaní faktúr – samofakturácia, 

ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako P ríloha č. 1 , a ktorú 
zmluvné strany spoločne podpísali. 

 
3.5 Splatnosť faktúry je stanovená na 30 dní od jej vystavenia odberateľom. 

 
 

IV. 
Čas a miesto plnenia 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je vymedzená 
dátumami od 22.04.2018 do 31.12.2018 

 
4.2 Dopravca vykoná prepravu štiepky na LC Mesta Bardejov. 

 

4.3 Dopravca sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 
špecifikované na základe Objednávok k tejto zmluve. V objednávke k  zmluve  zmluvné 
strany dohodnú  jednotlivé  konkrétne  miesta  výkonu  prác,  množstvá, cenu  a termíny pre  
začatie a ukončenie prác. Objednávka k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie 
objednávky postupne podľa potreby. 

 
4.4 Povinnosť dopravcu vykonať prepravu pre objednávateľa je splnená prepravením predmetu 

zmluvy riadne a včas do miesta určenia, pričom dopravca riadne prepravený predmet 
zmluvy protokolárne odovzdá konečnému spotrebiteľovi. 

 

V. 
Osobitné ustanovenia 

 
 
5.1 Pri vykonávaní prepravy postupuje dopravca samostatne a zodpovedá za škody 

spôsobené objednávateľovi ako aj tretím osobám pri vykonaní prepravy. 
 
5.2 Pri plnení predmetu zmluvy dopravca zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. 
 
5.3 Dopravca bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený.  

 
5.4 Dopravca je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 

pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby 
zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi. 

 
 

VI. 
Zmluvná pokuta 

 
6.1 V prípade omeškania dopravcu s poskytnutím služby v zmysle tejto zmluvy má 

objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu za každý deň z omeškania vo výške 
1,0% z ceny služby podľa čl. III. bod. 3.3 tejto zmluvy. 

 
6.2 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dopravca právo uplatniť si úrok              



Zmluva zverejnená dňa 23. 4. 2018 

 

z omeškania vo výške 0,03 %

 

6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty
vzniknutej škody. 

 

7.1 Ak sa porušenie povinnosti
porušenie zmluvy môže 
písomne oznámi druhej zmluvnej
po tom, ako sa o porušení 

meškanie dopravcu s ukončením a odovzdaním služby

nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom

   iné konanie v rozpore so 

   preukázané   nekvalitné    
tejto zodpovednosti zbaví,
objednávateľa a objednávateľ 

 

7.2 Pri okamžitom odstúpení 
oprávnenej strany druhej  zmluvnej  
a povinností zmluvných strán
nárokov na dovtedy uplatnené
objednávateľa na odstránenie

 

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany
je 1 mesiac a začína plynúť
doručení výpovede. 

 

7.4 Dohodou zmluvných strán. 

 

8.1 Práva a povinnosti zmluvných
právnych nástupcov zmluvných

 

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a
uzavretého  na základe vzájomnej dohody

 

8.3 Obidve zmluvné strany sa 
dôležitých pre bezproblémové
údajov, adresy, čísla účtu, DPH, 

 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, 
považujú za doručené (v 
vrátenia nedoručenej zásielky

 

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, 
následne cestou príslušného

 

8.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky
Obchodného zákonníka, najmä
Ostatné práva a povinnosti
spravujú ustanoveniami občianskeho zákonníka.

 

0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany

VII. 

Ukončenie zmluvy 

povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 
 oprávnená strana od zmluvy okamžite

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr
 dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa 

s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.

v rozsahu dohodnutom tejto zmluve, 

 všeobecne platnými právnymi predpismi, 

nekvalitné    vykonanie   služby   zavinené   dopravcom.
zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa

objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby. 

 od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia
druhej  zmluvnej  strane.  Odstúpením  od zmluvy zanikajú  všetky

strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu
uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a 

odstránenie  zistených vád už poskytnutej služby. 

strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú
zmluvných strán. 

a Príloh môžu byť uskutočnené len formou
vzájomnej dohody zmluvných strán. 

 zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane

účtu, DPH, platenie dane a pod.). 

 že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace
 prípade neprebratia adresátom) dňom 

zásielky odosielateľovi. 

 že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne
príslušného súdu. 

podmienky neupravené touto Zmluvou sa 
najmä ustanoveniami upravujúcimi zmluvu

povinnosti neupravené touto zmluvou a obchodným
občianskeho zákonníka. 

 

omeškania. 

strany na úhradu skutočne 

 zmluvy, za podstatné 
okamžite odstúpiť pokiaľ to 

najneskôr však do 15 dní 
sa považuje najmä : 

10 dní. 

dopravcom.    Dopravca    sa   
teľa na chybný pokyn 

doručenia prejavu vôle 
zanikajú  všetky práva 

úhradu spôsobenej škody, 
 úroky, ako aj nárok 

pričom výpovedná lehota 
mesiaca nasledujúceho po 

prechádzajú na prípadných 

formou písomného dodatku 

zmeny a doplnky údajov, 
strane (zmena osobných 

súvisiace s touto zmluvou sa 
 nasledujúcim po dni 

prednostne dohodou a až 

 riadia ustanoveniami 
zmluvu o preprave veci. 

obchodným zákonníkom sa 
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8.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik: 1x dodávateľ, 1x 
objednávateľ 

 
8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového   
      alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
8.9 Zmluva bola nahlas  prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto 

zmluve porozumeli,  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali. 
 
8.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 

zmluvy začína dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 
 
 
 
 
 

V Bardejove dňa: 22.04.2018 
 
 
 
 

Dopravca: Objednávateľ: 
 
 
 
 
 
 
............................................ ...................................................... 

Ladislav Kuľka  Ing. Vladimír Zoľák 
            konateľ 

 
 
 
 
 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
1) Príloha č. 1 – Dohoda o vyhotovovaní faktúr – samofakturácia 



 
 

Dohoda o vyhotovovaní faktúr - samofakturácia 
 

Príloha č. 2 k zmluve č. D/02/2018 

Článok I. 
Predmet dohody 

1. Predmetom je vyhotovovanie faktúr a dobropisov (daňových dokladov) 
OBJEDNÁVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA za dodanie služby podľa 
Zmluvy o dodaní služieb  č. D/02/2018 (ďalej len dohody)  

2. Cyklus vyhotovovania faktúr – OBJEDNÁVATEĽ bude faktúry vyhotovovať po 
prebratí vykonaných prác prostredníctvom zákazkového listu a po schválení 
evidencie lesníckych činností vykonávaných dodávateľskými subjektmi oboma 
stranami ku koncu bežného mesiaca v mesačnej uzávierke (prípadne po dohode 
s dodávateľom).  

 
3. Cyklus vyhotovovania dobropisov – OBJEDNÁVATEĽ bude dobropisy 

vyhotovovať spolu s faktúrami v prípade, že si v predmetnom dodávkovom období 
uplatňuje zrážku z ceny.  

 
4. Zasielanie faktúr a dobropisov – OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vyhotovené 

daňové doklady podľa bodu 1. a 2. týchto podmienok bezodkladne po ich 
vyhotovení doručiť DODÁVATEĽOVI (vzájomne dohodnutým spôsobom).  

 
5. Číslovanie faktúr a dobropisov – FAKTÚRAM a  DOBROPISOM pri ich 

vyhotovovaní priradí informačný systém OBJEDNÁVATEĽA jedinečné poradové 
číslo, ktoré budú obe strany považovať za variabilný symbol daňového dokladu. 
OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vo svojom informačnom systéme týmto číslom 
označiť interný účtovný doklad relevantný s predmetnou faktúrou alebo 
dobropisom. Vo vyhotovenom DOBROPISE bude „Referenčné číslo“ znamenať 
číslo FAKTÚRY, ku ktorej je vyhotovený. 

 
6. Spôsob úhrady – OBJEDNÁVATEĽ bude uhrádzať DODÁVATEĽOVI za dodanú 

službu hodnotu uvedenú vo faktúre, ako výslednú podľa zmluvne dohodnutých 
platobných podmienok. V prípade uplatnenia zrážok z ceny dodanej služby, uhradí 
OBJEDNÁVATEĽ DODÁVATEĽOVI hodnotu faktúry zníženú o hodnotu dobropisu 
vystaveného k predmetnej faktúre. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej 
vyhotovenia u OBJEDNÁVATEĽA.  
 

7. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vyhotovovať faktúry po formálnej aj obsahovej 
stránke v súlade s uzatvorenou dohodou a platnými právnymi predpismi a so 
všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z týchto podmienok. OBJEDNÁVATEĽ je 
v prípade porušenia svojich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok povinný 
nahradiť škodu v plnej výške. 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. DODÁVATEĽ prehlasuje, že údaje uvedené v čl. I. dohody sú správne a môžu byť 
použité v hlavičke faktúr a dobropisov.  
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2. DODÁVATEĽ sa zaväzuje bezodkladne písomnou relevantnou formou ohlásiť 
OBJEDNÁVATEĽOVI všetky zmeny osobných údajov.  

 
3. DODÁVATEĽ prehlasuje, že faktúry a dobropisy vystavené v zmysle týchto 

podmienok OBJEDNÁVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA, bude plne 
akceptovať.   

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s týmito podmienkami vyhotovovania faktúr, 

že žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, bez výhrad súhlasia s ich obsahom, na znak čoho tieto 
podmienky vlastnoručne podpisujú.  

 
5. Tieto podmienky vyhotovovanie faktúr - samofakturácia sa vyhotovuje v dvoch 

exemplároch. Rozdeľovník: 1x dodávateľ, 1x objednávateľ.   

 

 V Bardejove, dňa 22.04.2018                   V Bardejove, dňa 22.04.2018    

 

Za DODÁVATEĽA: Za OBJEDNÁVATEĽA:  

 

 

....................................................                                 ......................................................... 
        Ladislav Kuľka                                                              Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
                                                                                                 Ing. Vladimír Zoľák 
                      konateľ 
 

 
 
 

 

 


