
Zmluva zverejnená dňa 27. 1. 2015 

Z M L U V A 

o výkupe drevnej hmoty na OM 

medzi 

predávajúcim: 

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo REŠOV 

IČO: 42 233 267 DIČ: 2023388840 Bankové spojenie: SK7911110000001171700006, 

      Banka: UniCredit bank, a. s., pobočka Bardejov 

v zastúpení: Ján Novák - predseda spoločnosti 

a 

kupujúcim: 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 

IČO: 47 332 638,  DIČ: 2023830281,  Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. ú.  
      2929897346/1100 

v zastúpení: Ing. Vladimír Zoľák – konateľ spoločnosti 

 

Článok I.  

 Predmet zmluvy 

1. Zmluva rieši vzťah výkupu drevnej hmoty na OM od menovanej spoločnosti pre ML Bardejov, 
s. r. o.,  a to z dôvodu ďalšieho predaja dreva priamo odberateľovi.  

Článok II.  

 Podmienky a spôsob výkupu 

1. Výkup bude fyzicky zabezpečovať pracovník ML Bardejov, s. r. o.,  kde pri výkupe začlení 
drevnú hmotu do kvalitatívnych tried a vystaví „Doklad o pôvode dreva – LA 43 – 3 ks. Jeden 
dostane predávajúci, druhú kópiu vykupujúci a tretiu prepravca.  

2. Náklady na prepravu na sklad výkupu hradí vlastník dreva. ML Bardejov, s. r. o., si vyhradzuje 
právo na reklamáciu, respektíve presun do nižšej kvalitatívnej triedy, ak sa zistia skryté 
kvalitatívne chyby na sortimentoch pri distribúcii dreva odberateľovi. Opačné preradenie do 
vyššej triedy kvality sa odrazí v konečnej cene za tovar, čo bude zohľadnené vo výslednej 
čiastke pre fakturáciu.   
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Článok III.  

 Platobné podmienky 

1. Finančná čiastka získaná predajom drevnej hmoty bude ML Bardejov, s. r. o., očistená 
alikvotne o náklady z nakládky a dopravy pre odberateľa.  

2. ML Bardejov, s. r. o., z konečnej získanej sumy z predaja drevnej hmoty si ponechá 10 % za 
réžiu pri sprostredkovaní.   

3. Finančná čiastka z predaja sa zaplatí prevodom na účet hore uvedenej spoločnosti ihneď po 
prijatí úhrady od kupujúcej firmy a predložení faktúry od partnerskej spoločnosti.   

Článok IV.  

 Záverečné ustanovenie 

1. Zmluva bude vypracovaná v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých dostane jeden 
dokument predávajúci a druhý kupujúci. 

2. Za technickú úroveň výkupu a predaja odberateľom zodpovedá Ing. Mikuláš Zelem - OLH, 
vedúci výroby. 

 

V Bardejove, 27.1.2015 

 

 

Ján Novák  ..........................................      Ing. Vladimír Zoľák ....................................... 

  Predávajúci      Kupujúci    

   


