
Kúpna zmluva č.2/2012
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Obchod. zákonníka

Predávajúci: Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o.
J. Kráľa 14,96001 Zvolen
Zastúpený riaditeľom -Ing. Milanom Golisom
IČO: 31620531
DIČ: 2020476535
IČ DPH: SK 2020476535
Bankové spojenie: Tatra Banka
Č. ú. :2928878506/1100

Kupujúci: Peter Frnka
Nová 102/12
96262 Sása
IČO: 35998016
IČ DPH: SK 1020606741
Bankové spojenie: Uni Credit Bank

Číslo účtu: 6849229004/1111

l. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodaf ihličnatú a listnatú
drevnú hmotu na pni, ktorej výrobu si zabezpečí kupujúci sórn. svojimi
výrobnými kapacitami, resp. prostredníctvom ním zabezpečenej firmy.

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

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

4. Kupujúci prehlasuje, že bol zo strany predávajúceho oboznámený
o pracovných podmienkach a v plnom rozsahu preberá zodpovednosf za
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Zároveň sa
zaväzuje, že o vyššie citovaných zásadách bude informovaf svojich
pracovníkov, resp. pracovníkov firmy, ktorá mu výkon prác bude realizovaf.
Podpisom tejto zmluvy deklaruje, že je zodpovedný za škody vo vzfahu
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 nahlásif 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.
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II. Špecifikácia predmetu plnenia a množstvo

Názov výrobku a množstvo: Jedná sa o spracovanie VÚ fažby jprebierka do 50 tJ,
listnatej a ihlič. drevnej hmoty JOS,BR,BOj v obvode LPM Zvolen s.r.o., vyrobená
kupujúcim na pni v rozsahu cca 35m3. Jedná sa o porast Č. 22B na Bakovej Jame.

Presné t. j. fakturačné množstvá budú stanovené meraním na odvoznom mieste,
ktoré zabezpečí poverený pracovník predávajúceho. 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: - 12 EUROjm3

K tejto cene bude účtovaná DPH v súlade s platným zákonom.

IV. Čas plnenia

Zmluvné strany dohodli čas plnenia na obdobie od 5. ll. 2012 do 31.12. 2012.
Pracoviská budú predávajúcemu odovzdané po ukončení prác a musia splňct
podmienky formulované v kap. l. bode Č. 4 tejto zmluvy.

V. Platobné podmienky

Právo fakturovaf vzniká predávajúcemu pri podpise zmluvy.

VI. Spoločné ujednania

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

obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Podpisom tejto zmluvy stráca platnosf akákol'vek predchádzajúca

korešpondencia.
4. Obe strany sa dohodli na výpovednej lehote l mesiac, ktorá začína plynúť

prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamedziť manipulácii s ropnými produktami o

vzdialenosti do 25 m od vodného zdroja .rnirno miest na to určených.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybavif mechanizačné prostriedky materiálom na

asanáciu ropných látok.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane

objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Vo Zvolene, dňa 5. 11.2012
za predávajúceho:
Ing.Milan Golis- riaditeľ

~.kL\Pujúceho:t.


