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Kúpna zmluva č. 10/2014 

na predaj a odber drevnej hmoty na výrobu energetickej drevnej štiepky 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 
  
       
1. Predávajúcim :   Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
Sídlo:     Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 
v zastúpení :   Ing. Vladimír Zoľák  –  konateľ   
IČO :   47 332 638 
DIČ:   2023830281 
IČ DPH:   SK2023830281 
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s.,  č. ú.: 2929897346/1100 
Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu  Prešov  

Oddiel Sro, Vložka číslo 28448/P, deň zápisu 07.08.2013 
( ďalej „predávajúci“ ) 
 

a 
 
     
2. Kupujúcim  :   František Kravčík 
Sídlo:     Gaboltov 70, 086 02 Gaboltov 
v zastúpení :   František Kravčík   
IČO :   32 052 031 
DIČ:   1020703365 
IČ DPH:   SK1020703365 
Bankové spojenie :   VUB, a.s.,  č. ú.: 1459042751/0200 
Zapísaný:   Živnostenský register Okresného úradu v Bardejove 

Číslo ŽR: 701-2234 
 (ďalej „kupujúci“)  
  

Čl. I.  
Základné ustanovenia 

  
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto zmluvy v lehote 
uvedenej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. V. 
tejto zmluvy.  
  

Čl. II.  
Predmet zmluvy 

  
1. Predmetom tejto zmluvy je  dodávka drevnej hmoty na výrobu energetickej drevnej štiepky v celkovom 

množstve  vymedzenom v Prílohe č. 1 a ďalších očíslovaných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy.   

  
2. Za splnenie záväzku dodania podľa tejto zmluvy sa považuje dodanie tovaru  s odchýlkou ± 10 %         

( celkového množstva).  

3. Avizovanie dodávok  
 

Zmluva zverejnena dna 6. 2. 2014
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Za kupujúceho:    František Kravčík,    č.t.  0903 054 339  
Za predávajúceho:   Ing. Mikuláš Zelem , č.t. 0905 786 937     

4. Fakturácia odobratého tovaru bude vykonaná v EUR / m3.  
 

5. Objem dodaného dreva sa určuje ATRO metódou v mernej jednotke „m 3“  (plnometer). Váženie 
jednotlivých zásielok prebieha na automatickej váhe odberateľa drevnej štiepky D.A.H. Biomasa, s.r.o. 
Prešov. Vlhkosť zásielok bude zisťovaná odberateľom drevnej štiepky od kupujúceho, ktorú tento 
odberateľ uvedie v jednotlivých preberacích protokoloch. K výpočtu objemu je používaný nasledovný 
vzorec a objemové hmotnosti absolútne suchých drevín: 

 
 Vzorec pre výpočet objemu: 

   ( 1 - zistená vlhkosť /100 )  x  netto hmotnosť dreva v tonách 
objem v m3 =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
   objemová hmotnosť absolútne suchej dreviny v tonách   
 

Prepočítavací koeficient z ATRO váhy na m3 je :    - 630kg/m3    - listnaté drevo 
 - 430 kg/m3   - ihličnaté drevo 

 
Čl. III.  

Čas plnenia 
1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto zmluvy v lehote    

od 06.02.2014 do 31.12.2014 v rovnomerných mesačných  dodávkach.   
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.       
 

Čl. IV.  
Kúpna cena 

1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. II. tejto zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť  kúpnu cenu, ktorá bude 
stanovená podľa konkrétnych výrobných podmienok formou dodatku (očíslovaných príloh) k tejto  zmluve. 
Cena bude uvedená   bez DPH  v €/m3.  

 
Čl. V. 

Fakturovanie a platobné podmienky 
1. Kúpna cena za dodaný tovar určená v článku IV. 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 predávajúceho.  

2. Skutočné množstvo odobratého dreva na výrobu drevných štiepok za príslušný mesiac sa stanovuje ako 
súčet dodacích listov s uvedením netto hmotnosti, sušiny v % a množstva ATRO. Na prepočet na m3 
(plnometer), sa použije vzorec pre výpočet objemu uvedený v článku II. tejto zmluvy. 

3. K cene za dodávku dreva na výrobu drevných štiepok bude predávajúcim účtovaná sadzba DPH    v zmysle 
zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. 

4. Kupujúci je povinný posielať predávajúcemu priebežne doklady o hmotnosti tovaru za jednotlivé dodávky 
ihneď po ich odvážení (nasledujúci deň po prevzatí tovaru). Kupujúci je povinný odvážiť tovar ihneď po 
jeho prevzatí. V prípade, že tieto doklady kupujúci opakovane nedoručí predávajúcemu, je predávajúci 
oprávnený pozastaviť dodávky až do odstránenia tohto nedostatku.  
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5. Na konci príslušného mesiaca, zašle kupujúci predávajúcemu k odsúhlaseniu písomnú rekapituláciu 
odobratého množstva dreva na výrobu drevných štiepok. Takto odsúhlasená rekapitulácia sa   stáva prílohou 
mesačnej faktúry za dodávku dreva na výrobu drevných štiepok.  

6. Každý daňový doklad (faktúra) musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona  NR SR č. 431/2002        
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou daňového dokladu je aj:  

• Predávajúcim a odberateľom odsúhlasenú rekapituláciu dodávok za príslušný kalendárny mesiac.  

7. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny resp. jej časti, je povinný zaplatiť 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 
 
 

Čl. VI.  
Prepravné doklady 

1. Doklady o pôvode  dreva – LA 43 na prepravu a spracovanie  vzťahujúce sa  k predmetu plnenia, budú zo 
strany predávajúceho vyhotovené a zaslané kupujúcemu  v deň expedície.  

 
Čl. VII.  

Miesto dodania – spôsob prevzatia 
1. Miestom dodania dreva na výrobu drevných štiepok sú odberné miesta dodávateľa. Nebezpečenstvo škody 

na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru v mieste dodania.  

2. Váženie dodávky bude prevedené v areáli odberateľa drevnej štiepky od kupujúceho, t.j. D.A.H. Biomasa, 
s.r.o. Prešov.   V mieste váženia dodávky bude vystavený preberací protokol - doklad o hmotnosti tovaru.  

3. Doklad o hmotnosti tovaru (protokol o vážení) bude obsahovať:  
• Dátum dodania  
• Hmotnosť dodávky v tonách  
• Evidenčné číslo protokolu  
• EČV ( evidenčné číslo vozidla )  

4. Váženie dodávky zabezpečí kupujúci na svoje náklady.  

  
Čl. VIII.  

Osobitné ustanovenia 
1. Za podstatné porušenie tejto zmluvy je považované:  
  

a) Predávajúci prehlasuje nedodržanie platobnej  podmienky podľa článku V. ods. 1 tejto zmluvy 
kupujúcim za podstatné porušenie tejto zmluvy.  V prípade nedodržania platobnej podmienky podľa 
článku V. ods. 1 tejto zmluvy  zo strany kupujúceho má predávajúci právo pozastaviť dodávky dreva na 
výrobu energetickej štiepky až do splnenia článku V. ods. 1 tejto zmluvy. V prípade, ak predávajúci  
pozastaví dodávky  dreva na výrobu energetickej štiepky predlžuje  sa lehota na dodanie o lehotu  
počas, ktorej boli dodávky pozastavené. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny 
resp. jej časti o  viac ako 30 dní po lehote splatnosti podľa článku V. bodu 1,  má predávajúci právo 
odstúpiť od tejto zmluvy jednostranným písomným právnym úkonom. Kúpna   zmluva zaniká dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení kupujúcemu.  

  
b) Kupujúci prehlasuje porušenia termínu a objemu dodávok podľa článku II. tejto zmluvy predávajúcim 

za podstatné porušenie tejto zmluvy. V tomto prípade má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
jednostranným  písomným právnym úkonom. Kúpna zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia  o 
odstúpení predávajúcemu.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká v prípade, že na majetok druhej  strany bol vyhlásený 

konkurz  alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu  z dôvodu nedostatku majetku na 
vysporiadanie konkurzných nákladov.  
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3. Zmeny v ustanoveniach tejto kúpnej zmluvy sa môžu uskutočniť výhradne na základe   písomných 

dodatkov odsúhlasených a podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch  zmluvných strán.  
 
4. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.  

5. 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.  

6. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov dôjde k poklesu výroby elektrickej energie z biomasy, je kupujúci 
oprávnený po dohode s objednávateľom v odsúhlasenom rozsahu znížiť odber spaľovacieho materiálu. 
Vyššie uvedená dohoda bude uzatvorená vo forme dodatku k tejto zmluve podľa ods. 3 tohto článku. 
Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho o týchto skutočnostiach.  

7. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, sa riadia ustanoveniami zákona        
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.  

8. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca 
nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, resp. 
zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých 
pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.  

 
  
V Bardejove, dňa  06.02.2014                                                
  
  
 Kupujúci: Predávajúci: 
 
 
 
 
....................................................... ............................................... 
        František Kravčik                                                   Ing. Vladimír Zoľák 
                                            konateľ Mestské lesy Bardejov, s.r.o. 
  
  
  
  
  
  


