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Kúpna zmluva č. 20/2019 

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len ako „Obchodný zákonník“) medzi 

 
Článok I. 
Účastníci 

 
1. Predávajúci: Mestské les Bardejov, s. r. o. 

Sídlo: Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov 
Zastúpený: Ing. Vladimír Zoľák – konateľ 
IČO: 47 332 638 
IČ DPH: SK2023830281 
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2989 7346 TATRSKBX 
Registrácia: Obchodný register  Okresného  súdu Prešov, Oddiel:  Sro,  
  Vložka: 28448/P,  dňa 07.08.2013 

 
(ďalej len ako „Predávajúci“); 

 
a 

 
2. Kupujúci: DUAMAN, s.r.o 

Sídlo: Fričkovce 95, 086 42 Fričkovce 
Zastúpený: Patrik Duplák , konateľ 
IČO: 44168349 
IČ DPH: SK2022647693 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Registrácia:  Obchodný register  Okresného  súdu Prešov, Oddiel:  Sro,  
  Vložka: 20376/P,  dňa 09.07.2008 
 

(ďalej len ako „Kupujúci“) 
 

každý samostatne aj ako „Účastník zmluvy“ a obaja spoločne aj ako „Účastníci zmluvy“ 
za nasledovných podmienok (ďalej len ako „Zmluva“): 

 
Článok II.  

Základne ustanovenia 
 

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. III. tejto zmluvy do 
lehoty uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa 
zaväzuje tento tovar kúpiť. Kupujúci prehlasuje, že nie je v úpadku a ani nespĺňa podmienky na 
vyhlásenie konkurzu a je schopný za dodaný tovar uhrádzať kúpnu cenu uvedenú v čl. VI. tejto 
zmluvy za podmienok uvedených v čl. VII. tejto zmluvy. Zmluva obsahuje aj podrobnejšie 
vymedzenie práv a povinností zmluvných strán. 

 
Článok III. 

                        Predmet  zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka energetického listnatého a ihličnatého dreva – zbytkov po 
ťažbe (lokalita peň), ktorého jednotlivé sortimenty sú vymedzené v Prílohe číslo 1 a ďalších 
očíslovaných Prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
2. Kupujúci prehlasuje, že je uzrozumený  s  nižšie uvedenými technickými špecifikáciami              

a v plnom rozsahu s nimi súhlasí: 
a) Na zisťovanie objemu zbytkov po ťažbe sa použijú koeficienty prepočtu objemu 

surového dreva:  1 m3(plm) = 3 prm voľne sýpanej štiepky; 
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b) Vážením zistené tony nákladu sa vydelia nižšie uvedeným koeficientom prepočtu 

za účelom zistenia objemu v m3: 
 

Koeficienty prepočtu objemu dreva (m3) na hmotnosť (kg): 
 

skupina drevín čerstvé drevo preschnuté drevo suché drevo 
SM,JD 900 730 520 
TP,VR,LP 920 720 490 
AG,BK,DB,HB 1  180 1 000 810 

 
 

c) Zbytky po ťažbe z porastov spracuje a sústredí na hromady k odvoznému miestu (OM) 
na vlastné náklady a nebezpečenstvo Kupujúci; 

d) Takto sústredené energetické drevo (ED) – zbytky po ťažbe (ED z OM) bude 
zoštiepkované kupujúcim na jeho náklady do jeho dopravného prostriedku, čo sa 
považuje za samostatnú dodávku. Každá dodávka - náklad bude odvážený na 
certifikovaných váhach konečného spotrebiteľa, o čom bude vystavený doklad – 
„vážny lístok“. Tento doklad je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu na jeho 
emailovú adresu najneskôr do 48 hodín po uskutočnení každej dodávky; 

e) Ku každej dodávke – nákladu vystaví Predávajúci Doklad o pôvode dreva                  
(LA 43), na ktorom uvedie vypočítaný objem nákladu v prm s textom „ Ihličnaté 

(listnaté) energetické drevo – zbytky po ťažbe – štiepka“; 
f) Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť čistotu plôch, na ktorých spracovával zbytky po ťažbe 

na vlastné náklady. 
 

3. Kupujúci  a  Predávajúci  prehlasujú,  že  súhlasia  so  vzájomne  odsúhlasenými  technickými 
špecifikáciami. 

 
4. Celkový objem dodávok je pre Predávajúceho i Kupujúceho záväzný s toleranciou +15/– 15%, 

pričom presný objem dodávok v danom rozpätí určí predávajúci. 
 

5. Plnenie menšieho množstva zo strany Predávajúceho ako bolo dohodnuté, sa nepovažuje za 
nedostatok plnenia, ale za čiastočné plnenie. Kupujúci je povinný prevziať aj čiastočné plnenie, 
ktoré sa bude kvalifikovať za plnenie záväzku dodania tovaru. Odber energetického dreva – 
zbytkov po ťažbe Kupujúcim, bude realizovaný rovnomerne a priebežne. 

 
6. Predávajúci má právo jednostranne pozastaviť a krátiť dodávky tovaru pre Kupujúceho, najmä nie 

však výlučne, v prípade: 
a) nezaplatenia akéhokoľvek finančného záväzku Kupujúceho voči Predávajúcemu vzniknutého   

z tejto Zmluvy a/alebo z iného záväzkového vzťahu, 
b) opakujúcich sa neopodstatnených reklamácií zo strany Kupujúceho, 
c) porušenia povinnosti kupujúceho odoberať predmet zmluvy v zmysle bodu 5 tohto článku tejto 

Zmluvy. 
 

7. Rozsah a doba pozastavenia dodávok bude určená jednostranným písomným oznámením 
Predávajúceho, v ktorom bude špecifikované krátenie dodávok tovaru. Záväzok Predávajúceho 
dodať Kupujúcemu množstvo drevnej hmoty, o ktoré krátil dodávky zaniká doručením písomného 
oznámenia Kupujúcemu, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú niečo iné. 

 
8. Alikvotné krátenie Predávajúci určí nasledovne: (množstvo tovaru/ doba trvania zmluvy) x počet 

dní zastavenia dodávok (resp. počet dní neodobrania dodávok zo strany Kupujúceho odo dňa 
zaslania prvej výzvy k odberu), rovná sa množstvu, o ktoré budú dodávky drevnej hmoty 
krátené. 

 
9. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s takto určeným spôsobom výkonu práva Predávajúceho a zaväzuje 
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sa akceptovať jednostranné krátenie v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku tejto Zmluvy. 
Článok IV. 

Čas a miesto plnenia. 
Prechod nebezpečenstva škody na tovare 

a prechod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 
 
 

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom plnenia dňom účinnosti tejto zmluvy     
a s ukončením dňa 31.12.2019. 

 
2. Miestom plnenia sú jednotlivé porasty, vývozné miesta alebo odvozné miesta ML Bardejov. 
 
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v mieste plnenia. Prípadná škoda, 

ktorá vznikne na tovare po prechode jej nebezpečenstva na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť 
Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. 

 

4. Prepravné doklady (doklad o pôvode dreva), vzťahujúce sa k predmetu plnenia budú zo strany 
Predávajúceho vyhotovené v súlade s prílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého 
dreva a dokladoch o pôvode dreva a zaslané Kupujúcemu   v deň vyexpedovania tovaru. 

 
5. Dokladom o realizácii Zmluvy je Doklad o pôvode dreva. Kupujúci je povinný potvrdiť 

príjem tovaru na Doklade o pôvode dreva podpisom preberajúcej osoby. Kupujúci potvrdením 
Dokladu o pôvode dreva preberajúcou osobou, preberá zodpovednosť za tovar, pričom 
Predávajúci nemusí overovať splnomocnenie preberajúcej osoby  k prevzatiu tovaru. 
 

Článok V. 
Účel využitia tovaru 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje použiť tovar prevzatý na základe tejto Zmluvy výlučne pre svoje vlastné 

spracovateľské potreby, bez možnosti jeho ďalšieho predaja tretím osobám. Kupujúci sa zaväzuje, 
že tovar prevzatý na základe tejto Zmluvy nevyvezie osobne, ani prostredníctvom tretej osoby do 
zahraničia. Splnenie tejto povinnosti je Kupujúci povinný zabezpečiť aj vo vzťahu k svojím 
tuzemským odberateľom. 

 
2. Tovar prevzatý Kupujúcim na základe tejto Zmluvy možno využiť na iný účel ako je 

uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku tejto Zmluvy, len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu Predávajúceho. 

 
3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že za účelom kontroly plnenia povinnosti vyplývajúcej z bodu 

1 tohto článku tejto Zmluvy, je Kupujúci na výzvu Predávajúceho alebo ním poverenej osoby 
povinný bezodkladne preukázať účel použitia tovaru prevzatého Kupujúcim (napr. 
sprístupnením zmlúv a iných dojednaní týkajúcich sa tohto tovaru). 

 
4. Kupujúci vyhlasuje, že má dostatočné spracovateľské kapacity pre spracovanie tovaru 

nadobudnutého  na základe tejto Zmluvy. 
 
5. V prípade nedodržania akejkoľvek povinnosti Kupujúceho podľa tohto článku je Predávajúci 

oprávnený ho písomne vyzvať na nápravu porušovaných povinnosti, pričom na ich nápravu mu 
poskytne lehotu nie kratšiu ako desať 10 kalendárnych dní. V prípade, ak k náprave nedôjde ani 
v lehote a na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety, je Predávajúci oprávnený požadovať od 
Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 00 EUR za každé jednotlivé porušenie 
povinnosti. Zároveň je Predávajúci opravený odstúpiť od tejto Zmluvy alebo jej časti. 
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Článok VI. 
Kúpna cena 

 
1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. III. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu podľa platného 

cenníka ML Bardejov v čase dodania, pričom aktuálne platný cenník je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto kúpnej zmluvy. Cena je uvedená bez DPH v €/m3 v parite EXW bez naloženia na 
dopravný prostriedok v mieste predaja.   K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty         
v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. Výška 
ceny zohľadňuje povinnosti kupujúceho vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä priblíženie dreva         
a vyčistenie porastov. 

 
2. Nakládku tovaru si na vlastné náklady zabezpečí Kupujúci. 
 
3. Prepravu tovaru si z miesta predaja  zabezpečí Kupujúci na vlastné náklady. 
 
4. Čistenie plôch po ťažbe zo strany Kupujúceho je bezodplatné. 

 
 

Článok VII.  
Platobné podmienky 

 
1. Kúpnu cenu za dodaný tovar sa Kupujúci zaväzuje uhradiť najneskôr do 30 dní prevodným 

príkazom  v prospech účtu Predávajúceho alebo  predloží potvrdenie banky o vklade hotovosti 
v jeho prospech. Vlastnícke právo k dodanému tovaru (energetickému surovému drevu), resp. jeho 
finančná náhrada za produkt jeho spracovania, prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatením 
kúpnej ceny v prospech Predávajúceho. Výťažok z predaja zvereného tovaru a produktov z neho si 
Kupujúci nesmie ponechať pre vlastnú potrebu, uhradiť ním svoje dlhý voči tretím osobám, či inak 
previesť na tretie osoby.   

 
2. Pre určenie množstva (hmotnosti) dodaného tovaru je pre Kupujúceho aj Predávajúceho záväzná 

hmotnosť dodanej energetickej štiepky v tonách, ktorá je potvrdená vo vážnych lístkoch. Kupujúci 
zašle tieto potvrdené vážne lístky Predávajúcemu tak ako je uvedené v článku III. bod 2 tejto 
Zmluvy a Predávajúci je oprávnený na základe uvedenej hmotnosti tovaru po prepočte na m3 
vystaviť faktúru na vyúčtovanie kúpnej ceny tovaru. 

 
3. Kúpna cena za dodaný tovar určená v článku V. tejto Zmluvy bude zo strany Kupujúceho 

uhrádzaná dvakrát mesačne a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Predávajúci 
bude vystavovať faktúry na základe preberacieho protokolu odberateľa drevnej štiepky od 
Kupujúceho. Za dodávky realizované od 1. do 15. v mesiaci, pošle Kupujúci preberací 
protokol vystavený odberateľom drevnej štiepky 16-ty deň v mesiaci (ak prípadne tento deň 
na víkend alebo sviatok, tak deň pre zaslanie preberacieho protokolu bude nasledovný 
pracovný deň) a najneskôr na tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca zašle Kupujúci 
preberací protokol za dodávky dreva na výrobu drevných štiepok   realizované od 16. do 30. 
/31./ v predchádzajúcom mesiaci. Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo  dňa jej vystavenia. 
Kúpna cena resp. jej časť sa považuje za zaplatenú momentom jej pripísania na účet 

 

4. V prípade, že sa Kupujúci dostane s úhradou kúpnej ceny do omeškania, je povinný uhradiť 
Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
5. Kupujúci akceptuje zasielanie elektronických faktúr z e-mailových adries predávajúceho         

z domény mlbardejov.sk na jeho e-mail na zasielanie faktúr uvedený v článku VIII. Zmluvy. 
 

6. Účastníci zmluvy sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
alebo jej časti Kupujúcim, poskytnúť údaje o Kupujúcom uvedené v záhlaví tejto Zmluvy vrátane 
výšky dlhu po lehote splatnosti Združeniu zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku    
a jeho členom. 
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Článok VIII. 

Iné dohodnuté podmienky 
 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že akákoľvek korešpondencia (oznámenia, výzvy, upovedomenia 
atď.) podľa tejto Zmluvy sa bude uskutočňovať len v písomnej alebo e-mailovej forme na 
doleuvedené adresy, a že aj preukázateľné odopretie prevzatia, resp. neprevzatie akejkoľvek 
písomnosti Účastníka zmluvy určenej druhému Účastníkovi zmluvy má účinky doručenia takejto 
písomnosti. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek prípadným nedorozumeniam Účastníci zmluvy 
udávajú svoje adresy na doručovanie písomností a iné kontakty a na komunikáciu za 
jednotlivých Účastníkov zmluvy sú oprávnené aj tieto osoby, určené Účastníkmi zmluvy: 

 
Obchodné meno predávajúceho: Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
Adresa: Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov  
Tel.: 054/ 756 26 28 , 
Osoby oprávnené na komunikáciu: 
1.) Marcel Chomjak, M: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2.) Ing. Vlaimír Zoľák M: xxxxxxxxxxxxxxxx, info@mlbardejov.sk 

 
 
Obchodné meno kupujúceho: DUAMAN s.r.o 
Adresa: Fričkovce 95, 086 42 Fričkovce 
Tel. : xxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávnené na komunikáciu: 
1.) xxxxxxxxxxxxxx 

e-mail na zasielanie faktúr:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že pre doručovanie písomností prostredníctvom pošty platí, že 
zásielka sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak sa bude doručovať doporučene na adresu 
zapísaného sídla Účastníka zmluvy a neprevzatá sa vráti odosielateľovi. Za deň doručenia sa 
považuje deň nasledujúci po dni vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi. 

 
3. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že pri uzatváraní Zmluvy dostal potrebné informácie    

a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre priestory 
Predávajúceho, bol oboznámený so zásadami bezpečnej práce, so zásadami ochrany zdravia pri 
práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku Predávajúceho, bezpečnostnými 
pracovnými postupmi, vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na 
zdravie a ochranou proti nim, o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane 
poskytnutia prvej pomoci, ako aj v prípade záchranných prác a evakuácie, že im porozumel         
a bude sa nimi riadiť a dodržiavať ich. Kupujúci sa zároveň zaväzuje s uvedeným poučiť aj 
osoby, ktoré použije na výkon činností v zmysle tejto Zmluvy. 

 
4. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať požiarny poriadok pracoviska platný pre pracoviská s miestami 

so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorý je viditeľný a trvalo prístupný v zmysle 
vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, hlavne dodržiavať 
zákaz fajčenia, zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, dodržiavať príkazy a zákazy platné pre 
priestory Predávajúceho. 

 
5. Spracovanie zbytkov po ťažbe vykoná Kupujúci s maximálnym ohľadom k jestvujúcemu stavu 

prirodzeného zmladenia. 
 
6. Predávajúci má právo dožadovať sa u Kupujúceho odstránenia chýb a nedostatkov, ktoré 

spôsobil a to priebežne počas vykonávania prác. Kupujúci sa zaväzuje miesto výkonu predmetu 
zmluvy, prístupové cesty, hlavné cesty,  OM , približovacie linky a pod., vyčistiť od zbytkov po 
ťažbe, po odvoze štiepky resp. inej činnosti a uviesť ich do pôvodného stavu. 

 
7. Kupujúci má právo vstupovať na pozemky v užívaní a správe ML Bardejov, za účelom 

plnenia predmetu Zmluvy, uvedeného v článku III. 
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8. Kupujúci poskytne predávajúcemu podklady potrebné pre kontrolu pri odvoze štiepky (EČV, typ 

vozidla, meno vodiča). 
 
9. Prevzatie pracovísk po ukončení predaja zbytkov po ťažbe vykoná a za ich stav v plnej miere 

zodpovedá príslušný zamestnanec, ktorý odsúhlasí prevzatie pracoviska.  
 

Článok IX. 
Ukončenie Zmluvy 

 
1. Účastníci zmluvy môžu vzťah založený touto Zmluvou ukončiť len niektorým z nasledovných 

spôsobov: 
1.1.  Písomnou dohodou Predávajúceho a Kupujúceho; 
1.2.  Písomným odstúpením od Zmluvy; 
a to za podmienok ustanovených touto Zmluvou. 

 
2. V prípade zániku tejto Zmluvy dohodou podľa bodu 1.1. tohto článku, táto Zmluva zaniká dňom 

uvedeným v dohode Účastníkov zmluvy o jej ukončení. V dohode o ukončení sa upravia aj 
vzájomné nároky Účastníkov zmluvy vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich 
porušenia druhým Účastníkom zmluvy ku dňu zániku tejto Zmluvy. 

 
3. Odstúpenie od Zmluvy je možné len v prípadoch uvedených v tejto Zmluve alebo v prípadoch 

ustanovených zákonom. Ak Predávajúcemu vznikne právo na odstúpenie, môže Predávajúci podľa 
vlastnej voľby odstúpiť od celej Zmluvy alebo jej časti , a to bez ohľadu na čiastočné plnenie. 

 
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Účastníkom zmluvy pre účely odstúpenia od Zmluvy 

považuje v zmysle bodu 6 tohto článku alebo v zmysle § 345 a nasl. Obchodného zákonníka za 

podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená strana od tejto Zmluvy odstúpiť bez 
poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa odstupuje od 
tejto Zmluvy. 

 
5. Odstúpenie od tejto Zmluvy alebo jej časti, musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému 

Účastníkovi zmluvy a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 
 

6. Účastníci zmluvy sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje najmä: 
(i)    ak Kupujúci bol počas platnosti Zmluvy dvakrát v omeškaní s platbou za odobratý tovar, 

pri ktorej prekročil lehotu splatnosti o viac ako o 5 kalendárnych dní alebo ak Kupujúci 
mešká so zaplatením kúpnej ceny za odobratý tovar viac ako 15 kalendárnych dní, 

(ii)    ak Predávajúcemu vzniklo počas platnosti tejto Zmluvy právo odstúpiť od inej zmluvy 
uzatvorenej s Kupujúcim, 

(iii)    ak Kupujúci je v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek finančného záväzku z iného 
záväzkového vzťahu voči Predávajúcemu viac ako 15 kalendárnych dní, 

(iv)   ak Kupujúci neprevezme tovar do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
Predávajúceho o možnosti jeho prevzatia, 

(v) poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov Kupujúcim alebo osobami, 
ktoré na účel tejto Zmluvy použil, pri ktorom vznikla Predávajúcemu škoda; 

(vi) krádež dreva alebo iného majetku Predávajúceho Kupujúcim, alebo osobami, ktoré na účel 
tejto Zmluvy použil; 

(vii) úmyselné spôsobenie škody na majetku Predávajúceho, ako aj spôsobenie škody 
ľahostajnosťou alebo z nedbanlivosti; 

(viii) akékoľvek porušenie povinnosti podľa článku III. tejto Zmluvy; 
(ix)    opakované porušenie akejkoľvek povinnosti Kupujúceho podľa tejto Zmluvy; 
(x) Kupujúcemu zanikol predmet podnikania (činnosti) viažuci sa na účel tejto zmluvy, 

alebo Kupujúci ukončil svoju činnosť v oblasti spracovania dreva; 
(xi) Kupujúci pri uzatvorení tejto zmluvy a počas jej existencie poskytol nepravdivé 

informácie súvisiace s touto zmluvou, resp. požadované Predávajúcim na základe tejto 
zmluvy. 
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Nejde   o podstatné   porušenie   Zmluvy,   ak   je   zapríčinené   okolnosťami   vylučujúcimi 
zodpovednosť („vyššia moc). 

 
7. Odstúpením od tejto Zmluvy alebo jej časti, táto Zmluva alebo jej časť zaniká dňom doručenia 

prejavu vôle oprávnenej strany druhému Účastníkovi zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú 
všetky práva a povinnosti Účastníkov zmluvy z tejto Zmluvy. Odstúpenie sa však netýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, ani nárokov na zmluvné resp. 
zákonné sankcie a úroky, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby tohto 
zákona podľa § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi Účastníkmi zmluvy a iných 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení tejto Zmluvy (napríklad nároku na bezplatné odstránenie zistených chýb už poskytnutej 
služby a pod.). To iste platí obdobne aj pri odstúpení od Zmluvy alebo jej časti. 

 

Článok X.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 
 

2. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu 
alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za 
následok neplatnosť celej Zmluvy. V takomto prípade, sa Účastníci zmluvy zaväzujú zabezpečiť 
uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie   
s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym 
predpisom nahradí. 

 
3. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek    

z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je 
z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia 
zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. 

 
4. Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonník. Ostatné práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou a Obchodným 
zákonníkom sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
5. Všetky spory, nezrovnalosti, otázky alebo nejasnosti sa Účastníci zmluvy zaväzujú riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomnými rokovaniami za účelom dosiahnutia dohody o prípadných 
sporoch, nezrovnalostiach, otázkach alebo nejasnostiach. V prípade, ak takúto dohodu nebude 
možné dosiahnuť, je každý z Účastníkov zmluvy oprávnený obrátiť so svojím nárokom na 
miestne príslušný súd. 

 
6. Meniť alebo doplňovať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán tejto Zmluvy. 

 
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh   

a dodatkov. 
 
8. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dva (2) si ponechá 

Predávajúci a dva (2) Kupujúci. 
 

9.  Účastníci zmluvy uzavreli túto Zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali 
v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia Účastníkov zmluvy, 
respektíve Účastníci zmluvy si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli  jej obsahu  a jednotlivým 
pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú. 
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V  Bardejove, dňa 02.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................. ................................................ 
kupujúci predávajúci 

Patrik  Duplák Ing. Vladimír Zoľák 
konateľ konateľ 


