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KÚPNA ZMLUVA č. Dr01/2015/I.Q- Verejná dražba dreva 
uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejnej 

dražby medzi: 
 

1. Predávajúci: 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., číslo účtu: 2929897346/1100, Zapísaný       
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 
25849/P,    zo dňa 07.08.2013. 

a 
2. Kupujúcim : DREVOKAPITAL, s. r. o.  

Centrálna 632/7 
089 01 SVIDNÍK 
v zastúpení: Ing. Radovan Uhrín - konateľ 

                         IČO : 36 480 690, IČ DPH: SK 2020002754 
   Bankové spojenie : SLSP, a. s., č. ú: 620480308 / 0900  

               Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro,  
                         Vložka číslo 13606/P, zo dňa 09.07.2002 

 
 

 
I. Predmet zmluvy a kúpna cena 

1. Predmetom tejto zmluvy je vydražená drevná hmota z dražby dreva konanej v dňoch 
24.02.2015 až 25.02.2015 v areáli bývalých skleníkov m. p. BAPOS, Orechová 2884, 
Bardejovská Nová Ves. 

2. Kúpna cena predávaného tovaru je v súlade s výsledkami dražby dreva a v súlade so zákonom 
o cenách a je vypočítaná z ponukových cien kupujúceho za 1 m3 výrezov drevín predávaných 
na dražbe dreva.  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. 

 

II. Miesto a čas plnenia, prechod nebezpečenstva škody na tovare prechod vlastníckeho 

práva  k predmetu zmluvy a platobné podmienky 

1. Miestom plnenia je areál bývalých skleníkov m. p. BAPOS. 
2. Kupujúci sa za vydražený tovar zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do 7 dní odo dňa vystavenia 

faktúry (predfaktúry). Cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania na účet 
predávajúceho v tejto lehote. Následne je kupujúci povinný odobrať zaplatený tovar najneskôr 
do 7 dní od ukončenia dražby. 

3. Predávajúci sa zaväzuje naložiť vydražené drevo na kupujúcim určený dopravný prostriedok 
do 7 dní od ukončenia dražby a pri splnení platobnej podmienky uvedenej v bode č. 2 tohto 
článku. 



Zmluva zverejnená dňa 25. 2. 2015 

  2/2 

4. Nebezpečenstvo škody na tovare a prechod vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho 
momentom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe. 

 

III. Osobitné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na základe zákona číslo 546/2010 Z. z. 

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a 

dodatkov na webovom sídle predávajúceho. 

2. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s dražobným poriadkom na dražbe dreva konanej  v areáli 

bývalých skleníkov m. p. BAPOS, Orechová 2884, Bardejovská Nová Ves, dňa 24.02.2015 až 

25.02.2015. 

3. Kupujúci poskytne predávajúcemu všetky doklady v zmysle § 43 ods. 5 zák. č. 222/2004 Z. z. o 

DPH  v platnom znení, ktorými je predávajúci povinný preukázať, že boli splnené podmienky 

na dodanie tovaru s oslobodením od dane. Ak kupujúci nesplní povinnosti vyplývajúce mu z § 

43 ods. 5 zák.       o DPH, vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie sumy zodpovedajúcej 

dodatočne odvedenej DPH, ktorú predávajúci odvedie v zmysle § 43 ods. 8 zák. o DPH. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty 

jednostranným právnym úkonom, ak kupujúci nedodržal podmienky uvedené v bode 2 článku 

č. II tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia, kupujúcemu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že aj preukázateľné odopretie prevzatia, resp. neprevzatie 

akejkoľvek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej zmluvnej strane, má účinky 

doručenia takejto písomnosti a to dňom, kedy sa neprevzatá zásielka vráti odosielateľovi. 

6. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

7. Zmluvné strany s obsahom zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 

V Bardejove, dňa 25.02.2015 
 

kupujúci predávajúci 
 

Ing. Radovan U h r í n     Ing. Vladimír Z o ľ á k 


