Kúpna zmluva č. 33/2017-Z
uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
medzi
Zmluvné strany:
1. Predávajúcim :

Mesto Turany
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany

IČO: 00316962
DIČ: 2020595049
Bankové spojenie: VÚB a.s., Martin , č.ú. 16728362/0200
Zastúpená: Ing. Miroslav Blahušiak – primátor
/ ďalej “predávajúci“/
2. Kupujúcim :

OLIVERA, s.r.o.
Skuteckého 30, Banská Bystrica 974 01

IČO: 48287644
IČ DPH: SK2120118627
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú.: 3679492251/0200
Zastúpená: Jakub Grekčo, konateľ
/ďalej „kupujúci“/
I.
Základné ustanovenia
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje predať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto
zmluvy v lehote uvedenej v čl. III. tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo na tento
tovar, kupujúci prehlasuje, že nie je v úpadku a ani nespĺňa podmienky na vyhlásenie
konkurzu a je schopný za dodaný tovar uhrádzať kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy
za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný predmet
zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Účastníci sa dohodli, že:
a) na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – „Tabuľky objemu
guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
b) Meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo –
základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. Meranie
a zaokrúhľovanie strednej hrúbky sa bude realizovať v zmysle „ Nariadenia vlády
SR č. 86 o klasifikácii surového dreva zo dňa 16. februára 2005“ .V hrúbkovom
stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou . Meranie dreva vykonáva kupujúci.

III.
Čas a miesto plnenia.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare
a prechod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy
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1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 20.12.2017.
2. Miestom plnenia je lokalita Dolný Háj.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste odovzdania
tovaru odovzdaním prvému prepravcovi alebo odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp.
jeho splnomocnenej osobe.
4. Prípadná škoda, ktorá vznikne na tovare po prechode jej nebezpečenstva na
kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, len keby ku
škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.
5. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy z predávajúceho na kupujúceho prechádza až po
uhradení celej kúpnej ceny a prevzatí tovaru kupujúcim.
6. Kupujúci, resp. ním splnomocnená osoba alebo prepravca je povinný predávajúcemu
písomne potvrdiť prevzatie tovaru.
IV.
Kúpna cena
1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. II. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo
výške platnej pre jednotlivé kategórie, viď. Príloha č. 1 tejto zmluvy.
2. Prepravu tovaru ako i ďalšie manipulačné výdavky si zabezpečí kupujúci z lokality
Dolný Háj na vlastné náklady. Budú zohľadnené v kúpnej cene.
3. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať stanovenie prevzatého množstva a určenie kvality
na základe preberajúceho protokolu u konečného odberateľa.
V.
Platobné podmienky
1. Kupujúci zaplatí pred začiatkom prác zálohovú platbu vo výške 15.000,- EUR, ktorá
bude slúžiť ako zábezpeka na úhradu predaného dreva. K vysporiadaniu zálohovej
faktúry dôjde pri konečnom zúčtovaní za dodané drevo predávajúcim.
2. Kupujúci ďalej zaplatí dohodnutú kúpnu cenu, vyfakturovanú predávajúcim
v lehote splatnosti do 10 pracovných dní.
3. Lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia faktúry.
4. Platobná podmienka je splnená pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho v
tejto lehote.
5. V prípade, že sa kupujúci dostane s úhradou kúpnej ceny do omeškania, vzniká právo
predávajúcemu účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
VI.
Kvalita tovaru. Reklamácie chýb.
1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy bude
vykazovať kvalitu dohodnutú v čl. II., bod 2 tejto zmluvy.
2. Predávajúci neručí za chyby, ktoré vzniknú na tovare v čase prechodu a po prechode
nebezpečenstva škody na kupujúceho.
3. Chyby a nedorobky existujúce na tovare pred prechodom nebezpečenstva škody môže
kupujúci písomne reklamovať takto:
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 chyby kvantitatívne a chyby zistené vizuálnou kontrolou v lehote do 48 hodín
od dodania tovaru.
 neuplatnenie nároku z titulu chybného plnenia v dohodnutej lehote má za
následok zánik práva z tohto titulu.
4. Kupujúci svoje právo z titulu chybného plnenia si uplatňuje písomne a vo svojej
reklamácii uvedie:







číslo kúpnej zmluvy
číslo dodacieho listu a dátum dodania tovaru
druh tovaru
popis chýb na dodanom tovare
množstvo chybného tovaru
svoj nárok z titulu chybného plnenia

5. Kupujúci je povinný chybný tovar uložiť osobitne a písomne vyzvať predávajúceho na
prejednanie reklamácie. Predávajúci je povinný zúčastniť sa reklamačného konania
v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, resp. v tomto čase
oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko.
6. V prípade, ak kupujúci chybný tovar spracuje predtým ako umožní vykonať jeho
kontrolu predávajúcemu, zanikajú mu akékoľvek práva a nároky z titulu chybného
plnenia.
7. Predávajúci nezodpovedá za skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zrejmé pri zatrieďovaní
do akostnej triedy vonkajšou prehliadkou v dobe expedície tovaru.
VII.
Iné dohodnuté podmienky
1. Prepravné doklady /konsignácia, odvozný lístok, preukaz o pôvode tovaru/,
vzťahujúce sa k predmetu plnenia budú zo strany predávajúceho vyhotovené v súlade
s prílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z.z.
o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode
dreva a doručené kupujúcemu v deň vyexpedovania tovaru.
2. Zmeny podmienok zmluvne dohodnutých možno upraviť po dohode strán dodatkom
výhradne písomnou formou.
3. Kupujúci môže požiadať o dočasné pozastavenie dodávok tovaru písomnou formou 7
pracovných dní pred požadovaným termínom pozastavenia.
4. Plnenie menšieho množstva zo strany predávajúceho ako bolo dohodnuté sa
nepovažuje za chybu plnenia, ale za plnenie čiastočné. Kupujúci v tomto prípade
nebude voči predávajúcemu uplatňovať penalizáciu, ani iné sankčné opatrenia.
5. Odber drevnej hmoty bude realizovaný rovnomerne a priebežne.
6. Výdaj dreva na odvoznom mieste a odvoz dreva bude uskutočňovaný len za účasti
zamestnanca Mesta Turany, ktorý vystaví doklady podľa bodu 1 tohto článku
a zabezpečí označenie dreva ciachou.
7. Predávajúci poskytne kupujúcemu: skladovacie priestory pre drevnú hmotu na
určenom odvoznom mieste, možnosť užívať približovacie a odvozné lesné cesty.
8. V zmysle úplného znenia zákona NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 124/2006 Z.z., § 6 ods. 6 predávajúci je
povinný starať sa o bezpečnosť ochranu zdravia u všetkých osôb, ktoré sú s jeho
vedomím v jeho priestoroch.
9. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že pri uzatváraní zmluvy dostal potrebné
informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre
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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.
10. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať požiarny poriadok pracoviska 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 MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov, hlavne dodržiavať zákaz fajčenia, zákaz manipulácie
s otvoreným ohňom, dodržiavať príkazy a zákazy platné pre priestory predávajúceho.
11. Dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku predávajúceho sa
vzťahuje aj na subdodávateľov kupujúceho, ako aj jeho zamestnancov.
VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Predávajúci prehlasuje dodržanie platobnej podmienky za podstatnú náležitosť
zmluvy. V prípade jej nedodržania zo strany kupujúceho má predávajúci právo
pozastaviť dodávky a záväzok predávajúceho dodať tovar zaniká..
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy jednostranným právnym úkonom
ak kupujúci podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Zmluvné strany sa dohodli, že
na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany kupujúceho
považuje:
a) ak bol kupujúci počas platnosti tejto zmluvy dvakrát v omeškaní s platbou za
odobratý tovar, pri ktorej prekročil lehotu splatnosti viac ako o 2 pracovné dni.
b) ak kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny viac ako 15 kalendárnych dní.
c) Ak kupujúci porušil niektoré z ustanovení bodov 9 až 11 článku VII. tejto
zmluvy.
Táto zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle predávajúceho odstúpiť od zmluvy
kupujúcemu.
3. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Sporné prípady budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou.
5. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne,
žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok, rovnako tak nekonal žiaden zo zástupcov zmluvných strán, zmluvu si
zmluvné strany a ich zástupcovia riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli
im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
6. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane,
ktorá
písomnosť doručuje. Oznámenie zmeny adresy musí byť podpísané
oprávneným
zástupcom druhej strany a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.
V prípade, ak sa
písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená,
zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky
zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 si ponechá kupujúci a 1 predávajúci.
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8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.

V Turanoch dňa 04.07.2017

Kupujúci:
OLIVERA, s.r.o.
Jakub Grekčo, konateľ

Predávajúci:
Mesto Turany
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor
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