
Kúpna zmluva č.3 /2014
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Obchod. zákonníka

Predávajúci: Lesnýpodnik mesta Zvolen, s. r. o.
J. Král'a 14,960 Ol Zvolen
Zastúpený riaditel'om -Ing. Milanom Golisom
IČO: 31620531
DIČ: 2020476535
IČ DPH:SK2020476535
IBAN:SK4011000000002928878506
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2928878506/1100

Kupujúci: Lesnícka informačná spoločnost, a. s.
J .Kozačeka 13
960 O 1Zvolen
IČO: 46414347
IČ DPH:SK2023370657
IBAN:SK6011000000 002929865897
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2929865897/1100

l. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať RN a PN Irubnú
a predrubnú náhodnúl listnatú a ihli. drevnú hmotu na pni, ktorej výrobu si
zabezpečí kupujúci sám so svojimi výrobnými kapacitami, resp.
prostredníctvom ním zabezpečenej firmy.

2. Záväzok kupujúceho je zabezpečiť výrobu predmetu plnenia v plnom rozsahu,
aj s odvozom z ťažobného miesta a zabezpečiť plnenie dojednaných
platobných podmienok.

3. Kupujúci sa zaväzuje .že oboznámi svojich pracovníkov, aby každý surový
kmeň označili farebnou kriedou na čele číslom: dl'žka/priemer daného
kusa,tak aby sa dal skontrolovať.

4. Kupujúci prehlasuje, že má oprávnenie na výkon prác súvisiacich s touto
zmluvou, resp. toto oprávnenie vlastní subjekt, ktorý výrobu predmetu plnenia
bude zabezpečovať.

5. Kupujúci prehlasuje, že bol zo strany predávajúceho oboznámený
o pracovných podmienkach a v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Zároveň sa
zaväzuje, že o vyššie citovaných zásadách bude informovať svojich
pracovníkov, resp. pracovníkov firmy, ktorá mu výkon prác bude realizovať.
Podpisom tejto zmluvy deklaruje, že je zodpovedný za škody vo vzťahu
k predávajúcemu pri porušení záväzných technologických postupov a za
škody spôsobené výrobným pracovníkom pri výkone zmluvne dohodnutých
prác. Kupujúci odovzdá predávajúcemu dohodnuté pracoviská (lesné
sklady) a odvozné miesta ( OM ) vyčistené od drevnej hmoty a odpadkov.
Akúkol'vek ekologickú haváriu je kupujúci povinný nahlásiť bez meškania
pracovníkom LPM Zvolen, príslušnému orgánu štátnej správy životného



prostredia a urobif okamžite nápravné opatrenia. Kupujúci sa bude pri
spracovaní dreva riadif pokynmi pracovníkov LPM Zvolen. Odreniny po pribli-
žovaní na stojacich stromoch zhotovitel' natrie SANATEXOM na konci smeny.
Používanie skladu a odvoznej cesty treba riešif s vlastníkmi pozemkov.
J.Kútny - bytom Bacúrov
P.Kolárik - bytom D.Niva

II. Špecifikácia predmetu plnenia a množstvo

Názov výrobku a množstvo: Jedná sa o spracovanie RN fažieb/rubná náhodná/
listnatej drevnej hmoty /BK,HB,DZ! v poraste Č. 327,328,346,344A vyrobená kupujúcim
na pni v rozsahu cca 1500m3 v lokalite Bacúrov a PN fažby/predrubná náhodná/list.
a ihli.drevnej hmoty /BK,HB,SM,DZ!v poraste č.188 vyrobená kupujúcim na pni v roz-
sahu cca 2000m3 v lokalite Hrabiny.
Pofažbová úprava kalamitnej plochy bude prevedená s uhádzaním haluziny. Úmysel
realizovaf odvoz treba daf predávajúcemu na vedomie deň vopred
prostredníctvom kompetentnej osoby predávajúceho.

Presné t. j. fakturačné množstvá budú stanovené meraním na odvoznom mieste,
ktoré zabezpečí poverený pracovník predávajúceho/Kružec-09057 60375,Nižný-
0918399400,Zubčák-0918396498/. Tento označí kmene ciachou a vystaví dopravný
lístok na dodané množstvá.

III. Kúpna cena

Cena predmetu je určená hodnotou cenovej jednotky tovaru ako cena dohodou
s odkazom na zákon Č. 18/1996 Z.z. o cenách jeho § 3.
Dohodové ceny: - 29 EURO/m3/RN

-19 EURO/ m3/PN

K tejto cene bude účtovaná DPHv súlade s platným zákonom.

IV. Čas plnenia -sa upravuje

Zmluvné strany dohodli čas plnenia na obdobie od 26. 5. 2014 do 31.12. 2014.
Pracoviská budú predávajúcemu odovzdané po ukončení prác a musia splňot
podmienky formulované v kap. l. bode Č. 5 tejto zmluvy.

V. Platobné podmienky

Predávajúci prostredníctvom povereného pracovníka pri každej nakládke vystaví
doklad o pôvode dreva, ktorý je zóroven podkladom pre vyhotovenie faktúry.
Dňom dodania tovaru je deň nakládky dreva u dodávateľa.
Splatnosf faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pričom za deň úhrady sa
považuje deň, kedy je dlžno suma pripísaná na účet dodávatel'a.
Porušenie platobnej podmienky môže maf za následok okamžité odstúpenie od
zmluvy zo strany predávajúceho.
Dopravné náklady si odberateľ hradí sám.



VI. Spoločné ujednania

l. Zmenu zmluvy možno uskutočnif len obojstrannou písomnou dohodou.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia sjej

obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Obe strany sa dohodli na výpovednej lehote l mesiaci svýnimkou situácie

podľa bodu V. tejto kúpnej zrnluvv/. ktorá začína plynúf prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po dni doručenia.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamedzif manipulácii s ropnými produktami vo
vzdialenosti do 25 m od vodného zdroja .rnirno miest na to určených.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybavif mechanizačné prostriedky materiálom na
asanáciu ropných látok.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane
objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Vo Zvolene, dňa 26. 5. 2014
za predávajúceho: za~'~1a@1nformaČllá

J.K~13,960~·a.s·
IČO:46414347 ZVOlen
IČ DPH: SK2023370657 <ID
Zap/saný: Okresný SIld Banská
Odd.:Sa. vl. 1027/S Byatrica

Lesný podnik mesta Zvolea, l.rA.
J. Kráľa l·!. %001 Zvolen

reo '31 62(1 :'31
It DPH: :',.202út17 6535

Ing. Milan Golis
riaditeľ


