
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA 
na dodávku a odber energetického dreva triedy VI. 

číslo 15/01/2014 

Uzatvorená podľa § 409 a nasi, ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 

medzi 
týmito zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 

IČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v OR: 
Zastúpený: 

Mestské lesy Bardejov, s.r.o. 
Štefánikova 786 
085 01 Bardejov 
47332638 
SK2023830281 
Tatrabanka, a.s. 
2929897346/1100 
OS Prešov, vložka č. 28448/P 
Ing. Zoľák Vladimír 

(ďalej len „predávajúci") 

a 

Kupujúci: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v OR: 
Zastúpený: 
(ďalej len „kupujúci") 

DAH Biomasa s.r.o. 
Budovateľská 35 
080 01 Prešov 
44 688 695 
SK2022792233 
Tatrabanka, a.s., pobočka Prešov 
2922727045/1100 
OS Prešov vložka č. 21430/P 
RNDr. Brozman František - konateľ 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto kúpnopredajnej zmluvy (ďalej aj „Zmluva") je záväzok 
predávajúceho dodať kupujúcemu drevnú hmotu v nasledujúcom sortimentnom 
členení: 

listnaté a ihličnaté energetické drevo triedy VI., podľa STN, s obmedzeniami 
špecifikovanými v technicko-preberacích podmienkach kupujúceho, s ktorými bol 
predávajúci oboznámený, 

a záväzok kupujúceho dodaný predmet kúpy prevziať a uhradiť predávajúcemu 
dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tento tovar: 



2.1. Listnaté drevo tvrdé (Bk, Hb, Jv, Js, Db, Ag, Cer, Bt) 
2.2. Listnaté drevo mäkké (Tp, Os, Jl, Br, Cr, Vŕ, Gs, Lp) 
2.3. Ihličnaté drevo ( Sm, Jd, Bo, Sme) 

Predpokladaný ročný objem dodávok drevnej hmoty je min 7 000 m3 /rok. 
Za splnenie záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu tovar podľa tejto Zmluvy sa 
považuje dodanie tovaru s odchýlkou +- 5% (z celkovej dodávky za rok). 

3. Množstvá m3 a harmonogram týždenných dodávok (súhlasné listy) uvedených v bode 
1. tohto zmluvného článku sa bude upresňovať priebežne resp. budú rovnomerne 
rozložené počas celého roka. 

4. Presná technická špecifikácia bude súčasťou tejto Zmluvy. 

II. 
KÚPNA CENA 

1. Cena za dodaný tovar je určená hodnotou cenovej jednotky tovaru v súlade 
s ustanoveniami § 448 Obchodného zákonníka, a je platná na obdobie platnosti 
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v EUR/1 m3 drevnej hmoty. K vyčíslenej 
kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných daňových predpisov. 

3. Cena tovaru a harmonogram dodávok bude stanovený pre jednotlivé štvrťroky platnej 
zmluvy v štvrťročných dodatkoch k tejto Zmluve. 

III. 
ČAS PLNENIA 

1. Čas plnenia bol zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitú, od 01.01.2014 do 
31.12.2024. 

IV. 
SPÔSOB ÚHRADY KÚPNEJ CENY 

1. Rozhodujúcim dátumom pre vystavenie príjmového dokladu, ktorý je zároveň aj 
podkladom pre fakturáciu a zdaniteľné plnenie je dátum príjmu na sklade KJ. 
Kupujúci na uvedené dodávky vystaví súhrnnú faktúru v zmysle § 75 ods. 3 zák. 
222/2004 Zb. na základe ktorej bude vykonaná úhrada za dodaný predmet plnenia. 
Fakturácia a úhrady sa budú realizovať nasledovne: dodávky prijaté od 1. do 15. dňa 
v mesiaci budú fakturované a odoslané do 18. dňa daného mesiaca, dodávky prijaté od 
16. do 31. dňa v mesiaci budú fakturované a odoslané do 3. dňa nasledujúceho 
mesiaca. 

2. Kúpna cena určená spôsobom uvedeným v bode II. Zmluvy bude zo strany 
kupujúceho uhradená prevodným príkazom do 30 dní od vystavenia faktúry za dodaný 
tovar na bankový účet budúceho predávajúceho. V prípade rýchlej platby (14 dní) 3 % 
skonto. 

IV. 1. 



Doklady, vzťahujúce sa k predmetu plnenia budú zo strany predávajúceho vyhotovené 
a zaslané kupujúcemu v deň vyexpedovania zásielky. 

IV, 2. 
Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanej lehote, 
rovnomerne, s dojednaným harmonogramom dodávok (na základe týždenných 
súhlasných listov). 

IV. 3. 
Vlastnícke právo k predmetu kúpy ako aj nebezpečenstvo škody na tomto tovare 
prechádza nakupujúceho po tom, čo mu bol tovar odovzdaný, alebo v čase, keď mu 
predávajúci umožní nakladať s tovarom. 

IV. 4. 
V prípade, že kupujúci prevzal tovar a zamýšľa ho odmietnuť, je povinný urobiť 
opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie tovaru, pričom má nárok na úhradu 
primeraných nákladov, ktoré mu pri tom vzniknú. 

V. 
ZMLUVNÁ POKUTA 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. V prípade, že sa kupujúci dostane s úhradou kúpnej ceny do omeškania, vzniká 
predávajúcemu právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,015 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou zmluvného mesačného množstva 
drevnej hmoty je kupujúci oprávnený fakturovat' predávajúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 0,015 % z hodnoty nedodanej drevnej hmoty určenej ako súčin ceny 
a nedodaného množstva drevnej hmoty v m3 a predávajúci je povinný túto faktúru 
zaplatiť. 

V. 1. 
Ak je dodaním tovaru s chybami porušená zmluva podstatným spôsobom má 
kupujúci právo požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného plnenia za chybný 
tovar, resp. dodanie chýbajúceho tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. 

V. 2. 
Nedodanie zmluvného množstva tovaru v dôsledku živelných a iných 
nepredvídateľných udalostí sa bude riešiť samostatnou písomnou dohodou zmluvných 
strán a zmluvné strany sa o tejto udalosti budú navzájom informovať včas písomnou 
formou. 

V. 3. 
Odstúpenie od zmluvy v priebehu jej plnenia je možné len pri podstatnom porušení 
tejto zmluvy: 

1. Zo strany predávajúceho: 
a/ nedodržanie platobnej podmienky podľa čl. 
b/ v prípade nedodržania platobnej podmienky podľa čl. IV zo strany kupujúceho, má 
predávajúci právo pozastaviť dodávky drevnej hmoty až do splnenia čl. IV, 



c/ v prípade meškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny viac ako 30 dní podľa 
či. IV, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy jednostranným právnym 
úkonom po predchádzajúcom písomnom upozornení kupujúceho. Kúpna zmluva sa 
bude považovať za ukončenú, pokiaľ kupujúci neuhradí dlžnú čiastku v náhradnom 
termíne 15 dní a to nasledujúcim dňom po uplynutí náhradného termínu. 

2. Zo strany kupujúceho : 
a/ porušenie harmonogramu termínov dodávok a objemu dodávok podľa 
harmonogramu 
b/ opakované nedodržanie kvality dodávok predávajúcim 
c/ v prípade podstatného porušenia zmluvy podľa bodu a/ alebo b/ má kupujúci právo 
odstúpiť od kúpnej zmluvy jednostranným právnym úkonom. Kúpna zmluva sa bude 
považovať za ukončenú nasledujúcim dňom po doručení výpovede predávajúcemu. 

3. Táto zmluva môže zaniknúť : 
a/ písomnou dohodou zmluvných strán 
hl uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá 
c/ odstúpením podľa odseku 1 a 2 tohto článku 
d/ po skončení platnosti zmluvy, sa táto automaticky predlžuje o desať rokov, ak 
nebola vypovedaná jednou zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 6 mesiacov pred 
ukončením zmluvy. 

4. Kupujúci a predávajúci sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
poskytnuté zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu 
a nepoužije tieto informácie pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

V. 4. 
Reklamácie a zodpovednosť za vady 

Predávajúci prehlasuje, že tovar dodaný podľa tejto zmluvy bude v dohodnutej kvalite. 
Akúkoľvek kvantitatívnu a kvalitatívnu vadu (zistenú vizuálnou kontrolou) je 
kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho najneskôr do piatich kalendárnych dní od 
dodania tovaru. Neuplatnenie nároku z titulu vadného plnenia v tejto lehote má za 
následok zánik práva z tohto titulu. 
Uplatnenie reklamácie musí byť uskutočnené písomnou formou (pre zachovanie 
lehoty stačí aj oznámenie faxom), s uvedením: 

- popisu vád na dodanom tovare, 
- dátumu dodania tovaru, 
- množstva reklamovaného tovaru 

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho v lehote do troch dní odo dňa 
jej doručenia (oznámenia faxom). 
Kupujúci je povinný do doby vybavenia reklamácie uskladniť reklamovaný tovar 
oddelene. 

VI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA. 

Zmenu podmienok zmluvne dohodnutých možno upraviť po dohode strán dodatkom 
výhradne písomnou formou. 

VI. 1. 



Všetky spory zmluvných strán vzniknuté pri realizácii tejto Zmluvy budú riešené 
prostredníctvom Okresného súdu určeného podľa miestnej príslušnosti žalovanej 
strany. 

Kupujúci poskytol súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto Zmluve 
v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvné strana dostane po 1 
exemplári. 

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa 
primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak 
súhlasu ju bez nátlaku podpisujú. 

VI. 2. 

VI. 3. 

V Bardejove, DŇA 15.1.2014 

predávajúci: 


