
        

Kúpna zmluva č. 1/1/IDD/14 
podľa §. 409 Zákona č.513/1991 Zb. uzatvorená dňa .................. 

na základe výsledkov internetovej dražby dreva č. X/13 (IDD) dňa ........................... 
      medzi      

  

                        1.  Zmluvné strany :        

     

        1.1.  Predávajúci :    

 

Obchodné meno :    Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.   

Sídlo :        053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta  Novoveská cesta 9304/28  

IČO   / IČ DPH :   31 666 205  SK2020503034     

Bankové spojenie : UniCredit Bank Spišská Nová Ves č.ú 6608882010/1111    

Číslo účtu :       IBAN: SK32 1111 0000 0066 0888 2010 SWIFT CODE : UNCRSKBX 

Zastúpený :       Mgr.Ing.Petko Peter riaditeľ - konateľ spoločnosti, (ďalej len predávajúci) 

Telefón :       053/4173417  Fax : 053/4173425     

Fakturácia :       053/4173415, e - mail : fakturacia@lesysnv,sk    

Zapísaný v OR :     OS Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č.2601/N    

             

        1.2.  Kupujúci :     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  2./  Základné ustanovenie:       

      

                  Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v bode 3 tejto  

zmluvy do lehoty uvedenej v bode 4 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru 

a kupujúci sa zaväzuje za tento tovar zaplatiť. 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 

bode 5 tejto zmluvy a podmienok uvedených v bode 6 tejto zmluvy. Zmluva obsahuje aj podrobnejšie 

vymedzenie práv a povinnosti zmluvných strán.       

      

                          3./ Predmet zmluvy :        

  

3.1. Predmetom  tejto  zmluvy  je  dodávka  nasledujúceho  vydraženého  tovaru,  množstva  a  ceny 

bez DPH na  parite EXW.  

 

NRZ SM/JD NRZ SM/JD

4,5 m 6 m 7 -12 m 4,5,6 m 4-5 m 6 m 7 -12 m 4,5,6 m

HČ 60cm + HČ 60cm +

400 200 100 50 300 200 100 50

85 85 82 80 63 63 60 58

82 82 79 77 61 61 58 56

Názov

Sortim.

Č.sort.

Drevina

Dĺžky

Hrúbky

SUM SM/JD / m3

Cena za SM €/m3

Cena za JD €/m3

III. A, B III.C

107/108 109

Ihličnaté. piliarske výrezy v m3

SM/JD SM/JD

2-5 HS 2-5 HS

 
 

3.2. Predávajúci je oprávnený sa odchýliť od vydraženého množstva uvedeného v tabuľke (+)(-) 30 %. 
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3.3. Kupujúci sa zaväzuje preberať drevinu jedľa u všetkých vydražených sortimentov  spolu so 

smrekom ako nabieha z výroby bez   vytrieďovania tak, ako je uložená na skladoch dreva. Predávajúci 

za odber dreviny JD u sortimentov III.A, B,  stanoví z vydraženej  cenu o mínus 3.- €/m3, a 

u sortimentu III.C za drevinu JD stanoví z vydraženej cenu o mínus 2,- €/m3 podľa vyššie uvedenej 

tabuľky. Predávajúci úpravu vydraženej ceny u ostatných sortimentov za odber dreviny JD 

neposkytuje. 

3.4. Zmluvné   strany   sa  dohodli,  že  predávajúci si splní povinnosť odovzdania vydraženého tovaru 

a kupujúci vydražený tovar prevezme, vytriedeného podľa vyššie uvedenej tabuľky. 

3.5. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s nižšie uvedenými STN a spolu so vzájomne odsúhlasenými 

technickými špecifikáciami u ostatných sortimentov je v plnej miere uzrozumený. 

3.6. Na zisťovanie objemu guľatiny sa  použije STN 480009  - Tabuľky  objemu guľatiny  bez kôry  

podľa  stredovej hrúbky meranej s  kôrou.  Pri  dreve  bez kôry započítať  prídavok +1 cm do 40 cm 

priemeru,  nad 41cm +2 cm.                   

3.7. Meranie  guľatiny  a výrezov  sa  vykoná  podľa STN 480050 - Surové drevo  -  základné a 

spoločné ustanovenia pre jeho výrobu a dodávky. V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s 

kôrou. 

3.8.Rovnané ihlič. vlákninové sortimenty, agregátne drevo a výber z vlákniny v prm x koef.0,65 = m3 

3.9. Kvalitatívne a  technické  podmienky sa budú posudzovať podľa  podmienok pre dodávky  

ihličnatého surového dreva  STN 480055  a listnatého surového dreva podľa STN 480056 vydaných  v  

apríli 2007.  

3.10. Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že súhlasia aj so vzájomne odsúhlasenými technickými 

špecifikáciami.  

3.11. Predávajúci nerešpektuje elektronické  preberania dreva. 

 

             

 4.  Čas a miesto plnenia. Prechod nebezpečenstva škody na tovare. 

 

    

 4.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na  dobu určitú, zo začiatkom plnenia účinnosti tejto zmluvy  dňa 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a skončením dňa  ......................... podľa vydraženého množstva  v súlade s dražobným 

poriadkom. Presný čas, deň a miesto odovzdania bude určený vzájomnou dohodou predávajúceho 

a kupujúceho. 

4.2. Kupujúci  sa zaväzuje vydražený tovar odoberať rovnomerne a priebežne ......... m3/deň 

stanovených na posledných .......... pracovných dní  platnosti zmluvy, hlavne podľa toho ako budú 

jednotlivé sortimenty nabiehať z výroby s 30 % (+) (-) toleranciou na strane predávajúceho.  

4.3 Kupujúci sa zaväzuje odoberať vydražený tovar tak, aby v polovici zmluvného obdobia  a  k 

poslednému dňu platnosti zmluvy bolo priebežné % odberu minimálne 70 %, v prípade nižšieho 

priebežného plnenia bude účtovaná nevratná zmluvná pokuta za neprevzatý vydražený tovar vo výške 

2 % z celkovej vydraženej hodnoty tovaru + DPH za každý vyhodnotený termín samostatne, t.j. 

k polovici a ku konci plánovaného zmluvného obdobia. 
4.4. V  prípade neodobratia vydraženého tovaru v objeme, štruktúre kvality a v čase zo strany 

kupujúceho, predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy a uplatní si vzniknutú škodu, ktorou 

je spravidla strata,  ktorá mu vznikla na tovare realizovaním náhradného predaja . 

4.5. Miestom plnenia sú miesta predaja  (MES, OM) v Lesoch mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.  

4.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia odovzdaním tovaru 

kupujúcemu, resp. jeho splnomocnenej osoby.       

   

 5.  Kúpna cena           
  

5.1. Za dodanie tovaru uvedeného v bode 3.1. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť vydraženú cenu vrátane   

DPH. Ceny sú uvádzané v tabuľke bodu 3.1. bez DPH v €/m3 na parite EXW tak, ako boli dosiahnuté 

v internetovej dražbe dreva.      

5.2. Prepravu tovaru si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady z miesta predaja ( OM, ES ), v prípade 

že na prepravu tovaru budú použité prepravné prostriedky predávajúceho , cena sa bude účtovať podľa  

platného cenníka prepravy predávajúceho. 
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 6.  Platobné podmienky 

  

6.1. Kupujúci bude platiť kúpnu cenu dosiahnutú v IDD + DPH predávajúcemu na základe zálohovej 

faktúry platbou vopred do výšky podľa vydraženej ceny a množstva tovaru. Predávajúci začína s 

odovzdávaním  tovaru po pripísaní finančných prostriedkov z vydraženého objemu vrátane DPH na 

účet predávajúceho, vždy len do výšky takto zloženej zálohy. 

6.2.  Pripadne vzniknutý rozdiel medzi zloženou zálohou a cenou dodaného tovaru,  kupujúci doplatí v 

5 dňovom splatnom termíne.  

   

 7.  Reklamácie : 

          

7.1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy bude vykazovať  

dohodnutú kvalitu.  

7.2. Predávajúci neručí  za chyby, ktoré vzniknú  na tovare  v čase prechodu a po prechodne 

nebezpečenstva škody  na kupujúceho. (Prevzatie tovaru podpisom na dodacom liste)  

7.3. Chyby a nedorobky existujúce na tovare pri prechode nebezpečenstva škody môže kupujúci 

reklamovať len osobne pri jeho preberaní. 

7.4. Predávajúci je povinný zúčastniť sa reklamačného konania  ihneď po oznámení  reklamácie pri 

preberaní kupujúcim,  resp.  oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko. 

7.5. Predávajúci nezodpovedá za skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zrejme pri zatrieďovaní do akostnej 

triedy vonkajšou prehliadkou v dobe expedície tovaru.      

   

 8.  Ostatné dohodnuté podmienky : 

        

 8.1. Prepravné doklady /dodací list, odvozný lístok, preukaz o pôvode dreva, vzťahujúce sa k  

predmetu   plnenia budú zo strany predávajúceho vyhotovené v súlade s prílohou č.5  vyhlášky MPSR  

č.232/2006  Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označení vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva   

a zaslané kupujúcemu v deň vyexpedovania tovaru. 

8.2. Dokladom k realizácii  zmluvy je dodací list. Kupujúci  je povinný potvrdiť príjem tovaru na 

dodacom liste podpisom preberajúcej osoby. Kupujúci potvrdením dodacieho listu preberajúcou  

osobou preberá zodpovednosť za tovar, pričom predávajúci musí vždy overovať splnomocnenie  

preberajúcej osoby k prevzatiu tovaru. Splnomocnenie bude vždy tvoriť prílohu KZ. 

8.3. Predávajúci a kupujúci sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom predávajúceho a 

kupujúceho do priestorov  svojich  objektov za účelom plnenia tejto zmluvy.  

8.4. Nebezpečenstvo za škody na tovare prechádzajú na kupujúceho v dobe, kedy prevezme tovar 

podpisom na dodacom liste. 

8.5. Zmluvné strany  budú považovať všetky informácie získané pri plnení tejto zmluvy za dôverné a  

zaväzujú sa nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám.  

8.6.  Pre ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú riešené touto kúpnou zmluvou,  platia príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  po jednom pre každú zmluvnú stranu a 

nadobúda platnosť dňom  jej podpisu konateľom na strane predávajúceho alebo jeho zástupcom. 

8.8. Kupujúci poskytol súhlas na spracovanie osobných údajov v tejto zmluve v súlade so zákonom 

č.428 /2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci svojim 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 ním, 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.  

8.9. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať požiarny poriadok pracoviska platný pre miesta so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorý je viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom i  

osobám, ktoré s jeho vedomím v jeho priestoroch v zmysle vyhlášky MV SR Č.121/2002 Z.z.  o  

požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, hlavne dodržiavať zákaz fajčenia, zákaz  

manipulácie s otvoreným ohňom                                                                          
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8.10. Dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku predávajúceho sa vzťahuje 

aj na subdodávateľov kupujúceho. 

8.11 Predávajúci si vyhradzuje právo z titulu vyššej moci, t.j. nepriaznivých klimatických podmienok, 

živelných pohrôm a iných nepredvídateľných udalosti  od zmluvy odstúpiť, alebo predlžiť obdobie 

plnenia. 

8.12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu prečítali, že táto nebola uzavretá v tiesni, ani  za 

iných  jednostranne nevýhodných podmienok, že s obsahom súhlasia  a svojím podpisom potvrdzujú 

jej právoplatnosť.  

  

          

             9. Podpisy zmluvných strán                 
        

 

 

 

 

        

Kupujúci : ...........................................   Predávajúci : Mgr.Ing. Petko Peter ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


