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Kúpna zmluva
uzatvorená podl'a § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o
96001 Zvolen, J. Kráľa 14
31620531
Tatra Banka
2928878506/1100
2020476535
SK2020476535
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro vl. Č. 2383/5

Milan Golis
Ipmzvolen@lpmzvolen.sk

Lesnícka informačná spoločnosť, a.s.
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
46414347
Tatra banka, a.s.
2929865897/1100
SK60 1100 0000 0029 2986 5897
2023370657
SK2023370657
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sa, vl. Č. 1027 /S

Riaditel'om spoločnosti, Jaroslavom Kontrišom

Článok l."
Základné ustanovenia

1 Táto kúpna zmluva sa uzatvára za účelom predaja dreva tretím osobám v dražbe dreva organizovanej
kupujúcim. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti upravené touto zmluvou sú know-how
kupujúceho a sú predmetom obchodného tajomstva.

2 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje previesť vlastnícke právo k tovaru vymedzenému v čl. II. tejto zmluvy na
kupujúceho a tovar odovzdať kupujúcemu v lehote uvedenej v čl. III tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje
predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu za tovar a prevziať tovar od predávajúceho.

Článok II.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k drevu, ktoré je uvedené v protokole o ukončenej
dražbe. Protokol o ukončenej dražbe zašle kupujúci predávajúcemu elektronickou formou na e-mailovú adresu
predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to do dvoch pracovných dní od právoplatného ukončenia
dražby.
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Kúpna zmluva č.: 104

Medzi

Zmluvné strany:

Predávajúci:

Obchodné meno / Meno a priezvisko:
Sídlo / Miesto podnikania / Trvalé bydlisko:
IČO / Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
E-mailová adresa:
(ďalej "predávajúci")

a

Kupujúci:

Obchodné meno / Meno a priezvisko:
Sídlo / Miesto podnikania / Trvalé bydlisko:
IČO/ Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
(ďalej "kupujúci")



2 K prevodu vlastníckeho práva podl'a tejto zmluvy dochádza zaplatením úplnej kúpnej ceny kupujúcim
predávajúcemu.

3 Určenie objemu a akosti dreva:
a) na zisťovanie objemu gul'atiny sa použije STN 480009 - "Tabul'ky objemu gul'atiny bez kôry podľa stredovej

hrúbky meranej s kôrou",
b) meranie gul'atiny a výrezov sa vykoná podl'a STN 480050 - "Surové drevo - základné a spoločné

ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky". V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný skôrou,
c) kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovať podl'a Technických podmienok kupujúceho, pričom

jediným technickým posúdením je cena ktorú navrhne víťazný dražiteľ.

4 Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať na dreve úpravy za účelom dosiahnutia vyššej predajnej ceny: zaistenie S
- hákmi proti praskaniu, manipulácia - priečny rozrez, zarezanie koreňových nábehov podl'a platného cenníka
služieb spojených s organizovaním dražby, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

1 Miestom plnenia je dražobný priestor kupujúceho - Letisko Pliešovce, nachádzajúci sa vk. ú. Pliešovce, GPS
súradnice: GPSLAT: 48.4169311523, GPSLON: 19.1518592834.

2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar podl'a tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom
povereného zástupcu v mieste plnenia a v čase určenom podľa harmonogramu dražby, ktorý je zverejnený na
internetovej stránke www.drazbydreva.sk. Presný čas a deň odovzdania môže byť určený vzájomnou dohodu
predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať drevo podl'a vlastného uváženia.

Článok IV.
Kúpna cena

1 Za dodanie dreva uvedeného v čl. II. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je určená nasledovne:

Kúpna cena je cena dreva za 1 m3 dosiahnutá v dražbe dreva určená a zaplatená kupujúcemu víťazným
dražitel'om.

K cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty podl'a platných právnych predpisov.

2 Prepravu dreva do dražobných priestorov kupujúceho zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. V prípade
železničnej dopravy zabezpečí predávajúci dopravu dreva do železničnej stanice Sása - Pliešovce za tých istých
podmienok. Toto nevylučuje samostatnú dohodu o preprave veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok V.
Platobné podmienky

1 Zmluvné strany sa písomne v tejto zmluve dohodli v zmysle § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. na vyhotovovaní
faktúr za predmet tejto zmluvy kupujúcim v mene a na účet predávajúceho (samofakturácia).

Kupujúci vystaví faktúry do dvoch pracovných dní od úhrady kúpnej ceny úspešným dražitel'om dreva na účet
kupujúceho. Splatnosť faktúr je do dvoch pracovných dní od pripísania platby na účet kupujúceho úspešným
dražitel'om, najneskôr však do 30 dní od ukončenia dražby, za podmienky uhradenia kúpnej ceny víťazným
dražiteľorn na účet kupujúceho. Dátum dodania tovaru je dátum úhrady kúpnej ceny predávajúcemu. Dátum
úhrady je považovaný dátum odoslania finančných prostriedkov.

Kupujúci vystaví faktúry za poplatky za služby kupujúceho v zmysle cenníka služieb spojených s organizovaním
dražby, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy, a to do dvoch pracovných dní od úhrady kúpnej ceny
úspešným dražitel'om dreva na účet kupujúceho. Splatnosť faktúr je 14 dní.

Kupujúci nesmie vydať drevo z dražobných priestorov, kým nie sú finančné prostriedky poukázané na účet predávajúceho.
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Článok VI.
Iné dohodnuté podmienky

1 Dokladom o prevzatí dreva je preberací protokol vystavený kupujúcim pri príjme dreva do dražobných
priestorov. Tento preberací protokol je pre zmluvné strany záväzný ako doklad o príjme dreva čo sa týka
množstva .. V preberacom protokole budú údaje: druh dreviny - guľatinv, namerané veličiny - dlžka, hrúbka,
prípadne vykonaná úprava dreva za účelom vyššieho zhodnotenia.

3 .Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek korešpondencia (oznámenia, výzvy, upovedomenia atď.) podľa tejto
zmluvy sa bude uskutočňovať len v písomnej forme na v hlavičke uvedené adresy alebo elektronickou poštou na
e- mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade preukázateľného odopretia prevzatia, resp.
neprevzatia akejkoľvek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej zmluvnej strane má takéto
odopretie prevzatia, resp. neprevzatie účinky doručenia takejto písomnosti.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1 Zmeny podmienok zmluvne dohodnutých možno upraviť po dohode strán dodatkom výhradne v písomnej
forme. Táto zmluva platí, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodli inak.

2 Na právne vzťahy podľa tejto zmluvy a spory z nej vyplývajúce sa použije 'právny poriadok SR. Na zmluvou
neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov. V prípade sporu sa zmluvné strany dohodli, že miestne príslušným všeobecným súdom je
Okresný súd vo Zvolene.

3 Zmluva bola vypracovaná v 2 rovnopisoch, po jednom rovn opise pre každého účastníka zmluvy.

4 Zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvu možno vypovedať písomnou výpoveďou druhej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína
plynúť od nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.

5 V prípade nezrovnalostí v dvojjazyčnom znení sa berie za hlavné slovenské znenie.

6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôlu
uzavrieť zmluvu o predaji a kúpe, že tejto zmluve rozumejú, že si zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju zo svojej
slobodnej vôle vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene, dňa: 26.11.2012
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