
  

 

 

 

Rámcová zmluva na dodávku dreva č.  4/2019            
uzatvorená podľa  ust. §269 ods. 2 a §409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

medzi 

 

1.  Predávajúci:   

     Obchodné meno:  Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. 

     Sídlo:      J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen 

     IČO:                             31620531 

     Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 

     IBAN:                            SK51 7500 0000 0040 2311 1182 

     v mene ktorého koná:    Ing. Ivan Gallo, konateľ 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel:  

Sro, Vložka číslo: 2383/S. 

    / ďalej aj ako “predávajúci“/ 

 

a 

 

2.  Kupujúcim:  

     Obchodné meno: PKM HRIŇOVÁ, s. r. o. 

     Sídlo:     Partizánska cesta 2913, 962 05 Hriňová 

     IČO:                 46794867 

     IBAN:                SK4731000000001000153044  

     v mene ktorého koná: Peter Krnáč 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 22842/S. 

     /ďalej aj ako „kupujúci“/                    

 

Čl. I.  

Základné ustanovenia 

1.   Predávajúci sa počas trvania tejto zmluvy zaväzuje dodávať kupujúcemu dohodnutý tovar v rozsahu 

a spôsobom podľa tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje uhrádzať za dodaný tovar predávajúcemu 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške a spôsobom podľa tejto zmluvy. Kupujúci prehlasuje, že nie je 

v úpadku a ani nespĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu podľa zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a je schopný predávajúcemu za dodaný 

tovar uhrádzať dohodnutú kúpnu cenu. 

  
 

Čl. II.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatné dodanie nasledujúceho tovaru – dreva a drevnej hmoty: 
  

                                                                   Množstvo  

I.Q roku 2019: 

Guľ. BO III. AB 

Guľ. BO III. C 

Vláknina BO – výber 

Vláknina BO 

                                                                   Spolu:          300  m3          

 
    

2. Zmluvné strany  sa dohodli, že: 

a) Kvalitatívne a technické podmienky sa budú primerane posudzovať podľa Technických 

podmienok pre dodávky ihličnatého a listnatého dreva spoločnosti LESY Slovenskej republiky, 

štátny podnik, IČO: 36038351, platné od 1.01.2012.  

b) Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu guľatiny bez kôry 

podľa  stredovej hrúbky meranej s kôrou“. 

c) Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa  STN 480050 – „Surové drevo – základné 

a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. V hrúbkovom stupni je stredný priemer 

uvádzaný s kôrou. 



  

 

 

 

d) Min. stredný priemer u listnatých výrezov je 28 cm max. 70 cm, dĺžky 2,5 až 12 m so stúpaním po 

0,1 m. Minimálny stredný priemer u ihličnatých výrezov je 25 cm max. 100 cm, dĺžka 4,00 až 10 

m so stúpaním po 1,00 m.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že celkové množstvo tovaru je vzhľadom na jeho povahu určené len 

približne a predávajúci je oprávnený určiť presné množstvo tovaru, ktorý sa má dodať. Odchýlka 

skutočne dodaného tovaru od množstva dohodnutého v zmluve môže presiahnuť aj +/- 30%, zároveň 

nie je dotknuté ust. bodu 6 tohto článku a čl. VI. bod 6 tejto zmluvy. 

4. V prípade odovzdania lesného pôdneho fondu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR, alebo v prípade nemožnosti uskutočnenia ťažby pri obhospodarovaní lesov v druhom a vyšších 

stupňoch ochrany môže predávajúci množstvá tovarov uvedené v článku II. primerane krátiť a to 

najmä podľa plánovanej výšky ťažby dreva v porastoch evidovaných na uvedenom pôdnom fonde. 

Kupujúci  prehlasuje, že súhlasí s takto určeným spôsobom výkonu práva predávajúceho – teda súhlasí 

s takýmto spôsobom určenia množstva dodávaného tovaru a zaväzuje sa akceptovať jednostranné 

primerané krátenie v zmysle tohto bodu kúpnej zmluvy.  

5. Predávajúci podľa možnosti rozvrhne jednotlivé dodávky tovaru (potvrdí objednávky) tak, aby boli čo 

najrovnomernejšie, s prihliadnutím na ročné a vegetačné obdobie a disponibilné personálne kapacity 

zmluvných strán.  

6. V prípade ak bude kupujúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, najmä však 

v prípade ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar alebo s úhradou 

akéhokoľvek iného finančného záväzku z tejto zmluvy alebo neprevezme tovar v čase a na mieste na 

ktoré bol vyzvaný v oznámení na odber alebo je v omeškaní s jeho prevzatím, je predávajúci 

oprávnený počas tohto omeškania kupujúceho pozastaviť ďalšie dodávky tovaru podľa tejto zmluvy; 

tým sa primerane zníži aj celkové množstvo tovaru ktorého dodanie je dojednané v tejto zmluve. 

 

 

Čl. III.  

Čas a miesto plnenia, prechod nebezpečenstva škody a vlastníckeho práva  

 

1. Jednotlivé dodávky tovaru predávajúcim kupujúcemu (jednotlivé predaje) sa budú počas trvania tejto 

zmluvy realizovať na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim a potvrdených 

predávajúcim (ďalej aj ako „potvrdená objednávka“). Potvrdená objednávka bude obsahovať:  

  - identifikačné údaje oboch zmluvných strán,  

- meno, priezvisko, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa kontaktnej osoby na strane 

predávajúceho aj kupujúceho, ktoré budú oprávnené zrealizovať odovzdanie a prevzatie 

tovaru,  

  - akosť a množstvo tovaru,  

  - odvozné miesto/miesta (miesto predaja),  

  - čas odovzdania tovaru,  

  - cenu za tovar,  

  - prípadne cenu za nakládku tovaru a údaj o tom ktorá zmluvná strana ju hradí 

        Kupujúci je oprávnený zaslať poslednú objednávku na dodanie tovaru podľa tejto zmluvy dňa 

08.01.2019.  Ustanovenia potvrdenej objednávky majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy. 

V prípade, ak bude potvrdená objednávka obsahovať ustanovenia odchylné od ustanovení tejto zmluvy, 

prednosť majú ustanovenia uvedené v potvrdenej objednávke. 

2. Miestom plnenia je miesto predaja uvedené v dodacom liste. Miestom predaja je odvozné miesto/miesta  

predávajúceho v ktorom predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom podľa potvrdenej 

objednávky. 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru prvému 

prepravcovi alebo odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. ním splnomocnenej osobe alebo v okamihu 

v ktorom predávajúci umožní kupujúcemu alebo prepravcovi nakladať s tovarom podľa výzvy na odber 

tovaru; podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr. Prípadná škoda, ktorá vznikne na tovare po 

prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. 

4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.  

5. Dokladom preukazujúcim odovzdanie tovaru predávajúcim a jeho prevzatie kupujúcim je dodací list. 

Kupujúci je povinný potvrdiť príjem tovaru na dodacom liste podpisom preberajúcej osoby. Kupujúci 

podpisom dodacieho listu preberajúcou osobou preberá zodpovednosť za tovar, pričom predávajúci 

nemusí overovať splnomocnenie preberajúcej osoby k prevzatiu tovaru. Obsahovou náležitosťou 

dodacieho listu je o. i. množstvo a akosť odovzdávaného tovaru, cena, čas a miesto predaja tovaru. 
 
 



  

 

 

 

 

Čl. IV.  

Kúpna cena 

1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. II. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške (ak 

nie je v potvrdenej objednávke vystavenej na základe tejto zmluvy stanovené inak) takto: 

Odoberaný tovar (sortiment)  - cena  v tabuľke (Informatívny cenník dreva LPM Zvolen): 

    
       

 trieda      

 I II III A/B III.C 
vyber 
vlak. vlaknina 

drevina       

Smrek 100 85 73 61 31 28 

Borovica   52 40 31 28 

Buk 75 65 57 45 43 42 

Dub 270 230 135 92 55 42 

Jv,JS.HB,BR      41 

OS,LP,jl      28 

LP   60 50  28 

       

Ceny sú uvedené v EUR/m3   bez DPH 20 %    FCO odvozné miesto.  
 

 

2. Dohodnutá kúpna cena je bez DPH v €/1m3 v parite EXW (Ex Works) – miesto predaja (expedičné 

sklady alebo odvozné miesta predávajúceho) - bez nakládky na dopravný prostriedok. Prepravu tovaru 

si z miesta predaja zabezpečí kupujúci na vlastné náklady - ak nie je v potvrdenej objednávke 

vystavenej na základe tejto zmluvy stanovené inak.  

3. K dohodnutým cenám za tovar a nakládku tovaru bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle 

zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný. Za dodaný tovar sa na účely 

tejto zmluvy rozumie tovar ktorého odovzdanie je potvrdené v dodacom liste, v prípade že sa kupujúci 

nedostaví na miesto predaja v čase určenom v oznámení na odber alebo bez udania dôvodu odmietne 

podpísať dodací list, sa dodaným tovarom rozumie tovar, ktorý je uvedený v dodacom liste vystavenom 

a podpísanom predávajúcim. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena za tovar uvedená v čl. IV. tejto zmluvy sa môže 

v jednotlivých potvrdených objednávkach vystavených na základe tejto zmluvy primerane meniť (znížiť 

alebo zvýšiť), a to najmä s prihliadnutím na dostupnosť odberného miesta na ktorom sa uskutočňuje 

príslušná dodávka tovaru a potrebu zabezpečenia nakládky jednotlivých dodávok tovaru zo strany 

predávajúceho. 

 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar podľa dodacieho listu 

bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v mieste predaja kupujúcim (prípadne prvým 

prepravcom, ak tovar neprevezme kupujúci) alebo do 14 pracovných dní odo dňa v ktorom predávajúci 

kupujúcemu umožnil nakladať s tovarom podľa predávajúcim vystaveného a podpísaného dodacieho 

listu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

2. V prípade ak sa kupujúci nedostaví na miesto predaja v čase určenom v potvrdenej objednávke alebo 

bez udania dôvodu odmietne podpísať dodací list, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť kúpnu 

cenu podľa predávajúcim vystaveného a podpísaného dodacieho listu.  

3. Kúpna cena alebo jej časť sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech 

účtu predávajúceho.  

4. Predávajúci je z dôvodov hodných osobitného zreteľa oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu 

kúpnej ceny za dodaný tovar v hotovosti k rukám predávajúceho alebo jeho povereného zamestnanca 



  

 

 

 

alebo hotovostným vkladom v prospech účtu predávajúceho pri podpise dodacieho listu. Predávajúci 

v tomto prípade vystaví kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu do 2 pracovných dní odo 

dňa prevzatia tovaru v mieste predaja. 

Kupujúci akceptuje zasielanie elektronických faktúr z e-mailových kont predávajúceho z domény 

http://www.lpmzvolen.sk/ na jeho e-mail kupujúceho: pkmhrinova@gmail.com 

5. V prípade, omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, má predávajúci právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý, aj započatý deň omeškania. 

6. Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim po dobu 

dlhšiu ako 30 dní, poskytnúť údaje  kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy s výškou  dlhu po 

lehote  splatnosti Združeniu zamestnávateľov lesného hospodárstva  na  Slovensku a jeho členom. 

 

 

Čl. VI. 

Nároky z vád tovaru 

1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy bude mať v okamihu 

prechodu nebezpečenstva škody vlastnosti dohodnuté v čl. II., bod 2 tejto zmluvy; tým nie je dotknuté 

ustanovenie bodu 7 tohto článku. 

2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré vzniknú na tovare v čase prechodu a po prechode 

nebezpečenstva škody na kupujúceho. 

3. Vady existujúce na tovare pred prechodom nebezpečenstva škody môže kupujúci písomne alebo e-mailom na 

adresu: gallo@lpmzvolen.sk reklamovať do 48 hodín  od dodania tovaru alebo od okamihu v ktorom predávajúci 

umožnil kupujúcemu nakladať s tovarom podľa výzvy na odber tovaru, podľa tohto ktorá skutočnosť nastane 

skôr. 
Kupujúci v písomnej reklamácii, ktorou si uplatňuje svoje právo z titulu vadného plnenia, uvedie: 

- číslo kúpnej zmluvy, 

- číslo dodacieho listu a dátum dodania tovaru, 

- druh tovaru, 

- popis vád na dodanom tovare, 

- množstvo vadného tovaru, 

- voľbu nároku z titulu vadného plnenia, 

- fotodokumentáciu z ktorej je zrejmé, že sa jedná o vadný tovar dodaný predávajúcim (ciacha) 

4. Neuplatnenie nároku z titulu vadného plnenia v dohodnutej lehote alebo dohodnutým spôsobom má za 

následok zánik práva z tohto titulu. 

5. Kupujúci je povinný vadný tovar osobitne uskladniť a vyzvať predávajúceho na prerokovanie 

reklamácie. Predávajúci je povinný zúčastniť sa reklamačného konania v lehote do pracovných 7 dní 

odo dňa doručenia reklamácie, resp. v tomto čase oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko. 

6. V prípade, že kupujúci reklamuje viac ako 2 dodávky tovaru v priebehu kalendárneho týždňa, 

predávajúci má právo pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do ukončenia všetkých 

reklamačných konaní, tým sa primerane zníži aj celkové množstvo tovaru ktorého dodanie je 

dojednané v tejto zmluve.  V prípade opakujúcich sa reklamácií alebo predávajúcim neuznaných 

reklamácií, má predávajúci právo primerane znížiť množstvo celkového tovaru ktorého dodanie je 

dohodnuté v tejto zmluve.   

7. Predávajúci nezodpovedá za skryté vady tovaru, ktoré nie sú zrejmé pri zatrieďovaní tovaru do 

akostnej triedy vonkajšou prehliadkou v okamihu potvrdenia dodacieho listu.  

 

 

Čl. VII. 

Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2019. 

2. Obe zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluva zaniká písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v súlade s § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov. Za podstatné porušenie kúpnej zmluvy sa 

považuje akékoľvek porušenie povinnosti kupujúceho podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Za podstatné 

porušenie kúpnej zmluvy sa ďalej považuje, ak bol kupujúci dvakrát v omeškaní s plnením finančného 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 10 pracovných dní alebo sa dvakrát riadne 

a včas nedostavil na prevzatie tovaru podľa výzvy na odber tovaru.  

http://www.lpmzvolen.sk/


  

 

 

 

5.    Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. 

6.    Zánikom zmluvy nezanikajú tie zmluvné ustanovenia, ktoré majú podľa svojej povahy a účelu trvať aj 

po jej zániku. 

 

 

Čl. VIII. 

Ostatné dojednania 

1. Prepravné doklady (odvozný lístok, preukaz o pôvode tovaru), vzťahujúce sa k dodávanému tovaru 

budú zo strany predávajúceho vyhotovené v súlade s prílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní 

vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva a zaslané kupujúcemu v deň vyexpedovania tovaru. 

2. V súlade s ust. zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, je predávajúci povinný starať sa o bezpečnosť ochranu zdravia  

u všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím v jeho priestoroch. 

3. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že pri uzatváraní zmluvy dostal všetky 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 nim, 

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.   

4. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať požiarny poriadok pracoviska predávajúceho platný pre pracoviská 

s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorý je viditeľný a trvalo prístupný 

všetkým zamestnancom i osobám, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch v zmysle vyhlášky 

Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,  najmä 

dodržiavať zákaz fajčenia, zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, dodržiavať príkazy a zákazy platné 

pre priestory predávajúceho. 

5. Dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku predávajúceho sa vzťahuje aj na 

subdodávateľov kupujúceho. Kupujúci a prepravca v plnom rozsahu zodpovedajú za dodržiavanie 

BOZP a OPP na pracoviskách (odvozné miesta v pôsobení Lesného podniku mesta Zvolen, s.r.o.). 

6. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky škody spôsobené predávajúcemu osobami, ktorým 

predávajúci alebo kupujúci umožnil vstup do areálu a priestorov predávajúceho za účelom plnenia 

povinností kupujúceho podľa tejto zmluvy. 

7. Kupujúci vyhlasuje, že ho predávajúci oboznámil so skutočnosťou, že predávajúci nesmie prijať prácu 

alebo službu, ktorú mu na základe zmluvy dodá alebo poskytne právnická osoba alebo fyzická osoba 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva.  

Kupujúci vyhlasuje, že dôsledne dodržiava ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade, ak sa vyhlásenie kupujúceho podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, predávajúci je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy. 

Kupujúci sa zaväzuje nahradiť predávajúcemu všetku škodu, ktorá predávajúcemu vznikne tým, že na 

predávajúceho prejde povinnosť podľa § 7b ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetky doklady a súčinnosť podľa § 7b ods. 6 zákona 

č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. V prípade, ak bude predávajúcemu z dôvodu, že si kupujúci nesplní riadne a včas povinnosti podľa 

tejto zmluvy uložená súdom, orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy alebo iným 

orgánmi verejnej moci sankcia (napr. pokuta) alebo bude v tej súvislosti voči odberateľovi uplatnená 

sankcia zo strany tretej osoby, zaväzuje sa dodávateľ nahradiť odberateľovi všetku tým spôsobenú 

škodu. 

9. Na účely tejto zmluvy sa za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy rozumie aj porušenie 

ktoréhokoľvek záväzku vyplývajúceho zmluvnej strane s potvrdenej objednávky vystavenej 

a potvrdenej na základe tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Čl. IX. 



  

 

 

 

       Osobitné protikorupčné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie 

alebo prijatie úplatku. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach 

a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 

protikorupčnými zákonmi.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady: 

a. neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho 

súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v 

rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto 

zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto 

procesu; 

b. neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, 

dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za 

cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich 

uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté; 

c. neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo 

prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, 

ktoré by boli inak akceptované; 

d. odmietať  akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva. 

 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.  

2. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy bude prehlásené príslušným súdnym orgánom za neplatné, 

neúčinné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a najužšom 

rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, 

pričom budú sledovať pôvodný zámer sledovaný zmluvnými stranami.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami zákona  NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení, udeľujú druhej zmluvnej strane súhlas na uschovávanie 

a spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve za účelom uplatňovania práv 

a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy príslušnej zmluvnej strane.  

4. Ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

5. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu aj bez písomného 

súhlasu kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu 

osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, inak zodpovedá predávajúcemu za 

všetku tým spôsobenú škodu. 

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. Ak zmluva neustanovuje inak:  

 - všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to 

doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. V prípade odosielania písomnosti faxom sa táto 

považuje za doručenú okamihom potvrdenia prenosu faxovej správy.  

 - v prípade odosielania písomnosti  kuriérom sa táto považuje za doručenú okamihom potvrdenia 

dokladu o doručení resp. okamihom bezdôvodného odmietnutia prevzatia tejto písomnosti resp. 

okamihom úmyselného zmarenia prebratia tejto písomnosti. V prípade poštového styku (resp. 

v prípade použitia služieb spoločností - obdobných ako slovenská pošta - obstarávajúcich doručovanie 

písomností) sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom 

na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, 

tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky 

doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného 

podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo 

odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol. 

7. V otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia všeobecne záväzných platných a účinných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. Aplikácia právneho poriadku iného štátu ako aj aplikácia 

kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného a procesného je na základe dohody zmluvných 

strán vylúčená. 

8. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza v plnom rozsahu 

akékoľvek písomné alebo ústne dohody alebo dojednania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy medzi 

zmluvnými stranami. 



  

 

 

 

9. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa v plnom rozsahu 

oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli, ich prejavy vôle pri jej podpise sú slobodné, 

vážne, určité a zrozumiteľné a túto zmluvu nepodpísali v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré ich pri uzatváraní tejto zmluvy, vrátane jej 

podpisu, zastupujú, sú oprávnené konať v mene zmluvných strán bez akéhokoľvek obmedzenia, a že 

na uzatvorenie tejto zmluvy nie je potrebný predchádzajúci súhlas žiadnej tretej osoby, vrátane 

orgánov spoločností zmluvných strán. 

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle §47a ods. 

1. Občianskeho zákonníka v platnom znení,  t. j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na 

webovom sídle Kupujúceho. 

11. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy na webovom sídle budúceho Kupujúceho 

v súlade a rozsahu podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva a zmluvné strany 

vyslovene súhlasia s tým, aby táto zmluva vrátane príloh bola zverejnená v úplnom rozsahu. 

                

           

  Vo Zvolene, dňa 26.02.2019                                                 Vo Zvolene, dňa 26.02.2019 

 

               Predávajúci:                                                                            Kupujúci: 

               Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o.                                     PKM HRIŇOVÁ, s.r.o. 
 

 

 

  ..........................................................               ........................................................ 

  Ing. Ivan Gallo                                                                            Krnáč Peter 

               konateľ                                                                                konateľ 


