
/ Kúpnazmluva č.147000061/2
Kronotimber SK, s.r.o. &LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.

Kúpna zmluva na dodávky gul'atiny Č. 147000061/2

uzatvorená V zmysleustanovenia § 409 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/91 Zb.
V znení jeho neskoršíchzmien a doplnkov, medzitýmitozmluvnýmistranami :

Zmluvné strany:

Obchodné meno
Sídlo
IČO
IČ DPH
Osoba oprávnená konať
Označenieregistra
Bankové spojenie
Číslo účtu
Tel./fax
e-mail

Obchodné meno
Sídlo
IČO
IČ DPH
Osoba oprávnená konať
Bankové spojenie
Číslo účtu
e-mail

:Kronotimber SK, s.r.o.
: Banícka 3/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

: 43831702
:SK2022490800
: Ing. Antonín Juŕiček, konatel' spoločnosti

:OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18495/R
: Tatra banka, a.s. Bratislava
: 2924123157/1100 (SKK)
:+421465469653
: barborik@kronotimber.sk

(ďalej len" kupujúci '')

a

:LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.
:J.Král'a 14, 96001, Zvolen

:31620531
:SK2020476535
: Ing. Galis Milan, konatel' spoločnosti

:Tatra banka, a.s. Bratislava
:2928878506/1100
: Ipmzvolen@lpmzvolen.sk, golis@lpmzvolen.sk

(ďalej len" predávajúci'')

spolu dnešného dňa uzavreli túto

kúpnu zmluvu:

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je rámcava úprava obchodných podmienok predaja tovarov medzi
predávajúcim a kupujúcim na obdobie od 26.05.2014 do 31.12.2014 na dodávky bukovej
gul'atiny.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu drevo za nižšie uvedenú cenu v množstve podl'a
sortimentovašpecifikácie uvedenej v článku II. tejto kúpnej zmluvy a previesť na kupujúceho
vlastnícke právo tohto dreva. Kupujúci za zaväzuje toto drevo prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Dokladom o realizácii kúpno-predajnej zmluvy je dodací list, ktorý vystaví kupujúci a poskytne ho
predávajúcem u.

Strana 1 z 4



Kúpnazmluva č.147000061j2
Kronotimber SK, s.r.o. &LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.

Článok II.
Množstvo a kvalita tovaru

1. Predávajúci garantuje, že V prospech kupujúceho zabezpečí a predá tovar:

bukovú quľatinu v kvaliteIII.A., III.B., III.e. , v množstve 200m3+ za obdobie od 26.05.2014 do
31.12.2014.

2. Po vzájomnej dohode zmluvných strán doloženej písomným dodatkom k tejto zmluve
je možné dohodnuté objemy zmeniť.

3. Technické podmienky pre výrobu quľatiny:
Bukové piliarske výrezy v kvalite III.A., III.B., Výber III.e.: podľa STN 48 OO 09,

Listnaté sortimenty surového dreva, technické požiadavky. DíŽky sortimentov od 3 do 12 metrov,
+ nadmiera 2 %, v stúpaní po 0,5m. Minimálny stredový priemer 35 cm s kôrou, max. 100 cm.

4. Na zisťovanie objemu gul'atiny sa použije norma STN 48 OO 09 .Tabuľky objemu qul'atiny meranej
skôrou podľa stredovej hrúbky".

5. Predávajúci je povinný na každú dodávku vystaviť dodací list, na ktorom uvedie presný objem
dodávanej gul'atiny, počet kusov, dátum ťažby a podiel certifikovanej hmoty PEFC, FSCalebo FCI.

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena predmetu tejto zmluvy sa zjednáva dohodou a je určená hodnotou cenovej jednotky
tovaru ako cena dohodou s odkazom na Zákon č. 18/1996 Zb. o cenách, §3 - dohadovanie ceny.
Dohodnuté ceny sú v parite - sklad predávajúceho. K cenám bude účtovaná DPH v zmysle
platného zákona.

2. Kúpna cena je stanovená v EUR/m3 bez DPH nasledovne:

Kvalita STN 480009

Drevina Stredovýpriemer

III. A III. B III. C

35-39 57 50 48

Bk 40-49 60 53 49

50+ 65 55 50

ceny sú platné pre obdobie od 26.5.2014 do 31.12.2014.
maximálne množstvo kvality "A,B" z celkového dodaného objemu bude 20%.

3. Odberatel' za dodávky dreva vystaví súhrnnú faktúru v zmysle zákona č. 222/2004 Zb. a zákona č.
513/1991 Zb., na základe ktorej bude vykonaná úhrada za dodaný predmet plnenia. Fakturácia sa
bude realizovať 2X mesačne

4. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, pričom dňom úhrady
sa rozumie deň pripísania na účet predávajúceho. Kupujúci sa s predávajúcim dohodli, že kupujúci
na základe dodacieho listu vystaví faktúru menom predávajúceho a predávajúci prehlasuje, že túto
faktúru považuje za ním vystavenú a doručenú kupujúcemu. Faktúra musí mať všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, v znení zmien a doplnkov. Za deň
dodania tovaru sa považuje deň prevzatia dreva u dodávatel'a.

5. Porušenie platobnej podmienky môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany
predávajúceho.
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Kúpnazmluva č.147000061j2
Kronotimber SK, s.r.o. &LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.

Článok IV.
Miesto plnenia,

prechod nebezpečenstva škody na tovare
a prechod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste odovzdania tovaru
podľa dodacej parity dohodnutej v tejto zmluve.

2. Tovar bude dodaný: cestnou nákladnou dopravou

3. Dopravu zabezpečuje: kupujúci

4. Nakládkuzabezpečuje: kupujúci

5. Miesto prebierky: odvozné miesto

6. Osobavykonávajúca prebierku: zamestnanec kupujúceho

7. Predávajúcije povinný zabezpečiť hladký priebeh prebierky tovaru.

ČlánokV.
Reklamačné podmienky

1. Skryté chyby tovaru (zarastené železo, kamene apod.) je kupujúci oprávnený reklamovať do 30
pracovnýchdní od dodania tovaru do miesta určenia.

2. Reklamácia sa vykoná písomnou, alebo elektronickou formou na adresu predávajúceho.
V reklamácii je povinný kupujúci uviesť:

a. číslo zmluvy
b. číslo protokolu o prebierke a dátum prevzatia tovaru
c. popis skrytých chýb
d. množstvo chybného tovaru
e. návrh na vysporiadanie reklamácie

3. Kupujúci je povinný chybný tovar uložiť osobitne a vyzvať predávajúceho na obhliadku
reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný zúčastniť sa reklamačného konania v lehote do
3 pracovných dní od jej doručenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že predávajúci
súhlasís reklamáciou aj s návrhom na jej vysporiadanie.

Článok VI.
Vyššia moc

1. Za vyššiu moc sa považujú všetky nepredvídatel'né skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie
dohodnutých objemov dodávok jednotlivých sortimentov (poveternostné podmienky,
mobilizácia,štrajky a podobne).

2. Nesplnenie dohodnutých objemov z titulu vyššej moci sa nepovazuje za nesplnenie
dohodnutých objemov dodávok jednotlivých sortimentov a nemôže byť predmetom
penalizácie.
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Kúpnazmluva Č.147000061/2
Kronotimber SK, s.r.o. &LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.

Článok VII.
Vyhlásenia vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty

1. Dodávatel' je povinný kedykol'vek, keď taká skutočnosť v budúcnosti nastane, okamžite
objednávatel'ovi písomne oznámiť, že bol Finančným riaditel'stvom SR zverejnený v zozname
osôb vedenom na portáll Finančnej správy SR podl'a § 69 ods. 15 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH,
t.j. v zozname evidujúcom osoby u ktorých nastali dôvody na zrušenie ich registrácie pre DPH,
alebo že v blízkej dobe sa u neho takéto zverejnenie dá predpokladať.

2. Dodávatel' potvrdzuje, že u neho nie sú splnené podmienky na zrušenie registrácie pre daň
z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") podl'a § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty (ďalej len "zákon o DPH"). Dodávatel' je povinný kedykoľvek, keď
takáto skutočnosť v budúcnosti nastane, okamžite písomne oznámiť objednávatel'ovi tú
skutočnosť, že u neho nastali dôvody na zrušenie registrácie podl'a § 81 ods. 4 písm. b) zák. Č.
222/2004 Z.z. o DPH, alebo že mu bola registrácia zrušená.

3. Dodávatel' je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávatel'ovi skutočnosť, že
protihodnota za plnenie uvedená na faktúre, ktorou objednávatel'ovi fakturoval cenu tovaru
alebo služby je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo nízka.

4. Dodávatel' sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť objednávatel'ovi tú skutočnosť, že
nezaplatí alebo nebude schopný zaplatiť DPH uvedenú na dodávatel'om vydaných faktúrach,
ktorými objednávatel'ovi fakturoval alebo mu kedykol'vek v budúcnosti bude fakturovať dodávku
tovaru či služieb.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od 26.5.2014 do 31.12.2014 a nadobúda platnosť
dňom podpisu oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akákol'vek korešpondencia (oznámenia, výzvy, upovedomenia atď.)
podl'a tejto zmluvy sa bude uskutočňovať len v písomnej forme na adresy, resp. faxové čísla
uvedené na strane 1 tejto zmluvy v časti zmluvné strany a že aj preukázatel'né odoprenie
prevzatia, resp. neprevzatie akej koI'vek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej
zmluvnej strane má účinky doručenia takejto písomnosti.

3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, skratkám a odborným
výrazom, nepodpísali ju v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú.

6. Zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami.

V ..?!(.~.~A!.E!.. , dňa ..o{.~:.r.:.5?.~:: v ,Lb·.J oltJlf
Vo Zvolene, dna .

.Kronotimber SK, s.r.o.
6aniC~a 3/2, 972 42 Lehvotapod Vtáčnikom

ICO:4~831702, OIC: 2022490800
IC DPH: SK2022490800

4

Letuý podtlik mesta Zvafea, •••.••
J. K.ráľa 14, 9"60Ol Zl/al_

IČO, 31620531
IČ DPH: SK2i)'1041653!

za kupujúceho za predávajúceho
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