
                                      
                                         Kúpna zmluva 
                      uzatvorená podľa  § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 
                                                                 
Predávajúci:

Názov:                     Obec Vígľašská Huta - Kalinka
sídlo:                        Obecný úrad, Vígľašská Huta – Kalinka 73
                                  962 25 Slatinské Lazy
IČO:                         00320391
DIČ:                       2021318772
Bankové spojenie:   OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                IBAN: SK50 5200 0000 0000 1626 9645
zastúpená:                Ing. Jozef Tuček – starosta obce    

(ďalej len ako „predávajúci“)

a 

Kupujúci:

Obchodné meno:        REGIOLES, s.r.o. 
sídlo:                            J.Chalupku 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO:                             50868314
IČ DPH:   SK2120531765  
zastúpená:                   Bohumír Peniak – konateľ spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica , oddiel Sro, vložka č. 32005/S  

 (ďalej ako „kupujúci“)
                                                
                                                                         I. 

Úvodné ustanovenie

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať 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 predaj vyťaženej drevnej hmoty v množstve cca 200 m3.

    Špecifikácia drevnej hmoty: 
smrek    -       množstvo: cca 100 m3

buk        -       množstvo: cca 100 m3.

2.) Zmluvné strany  sa dohodli, že:

a) na  zisťovanie  objemu  guľatiny  sa  použije  STN  480009  –  „Tabuľky  objemu
guľatiny bez kôry podľa  stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
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b) meranie guľatiny a výrezov sa vykoná podľa  STN 480050 – „Surové drevo –
základné a spoločné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. 

III. 
Čas a miesto plnenia.

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

1.)  Predávajúci sa zaväzuje dodávať drevnú hmotu kupujúcemu postupne v množstvách po
50 m3 s toleranciou +/-10%, v termínoch podľa vzájomnej dohody zmluvných strán,   pričom
drevnú  hmotu  v celom  rozsahu  cca  200  m3 sa  zaväzuje  predávajúci  dodať  najneskôr  do
31.12.2019.
Kupujúci je povinný odobrať čiastkové plnenie do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia, že 
tovar je pripravený na odber.

2.) Miestom plnenia  je OM Rausovka a OM Lysec.

3.)  Nebezpečenstvo  škody  na  predmete  zmluvy  prechádza  na  kupujúceho  v mieste
odovzdania  tovaru  odovzdaním prvému  prepravcovi  alebo  odovzdaním predmetu  zmluvy
kupujúcemu, resp.   jeho splnomocnenej osobe.

4.) Prípadná škoda, ktorá vznikne na predmete zmluvy po prechode jej nebezpečenstva na
kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, len keby ku škode na
predmete zmluvy došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.

5.)  Vlastnícke  právo k predmetu  zmluvy z predávajúceho na  kupujúceho prechádza  až  po
uhradení  kúpnej ceny za odobratý tovar.

6.) Dokladom o realizácii zmluvy je dodací list/doklad o pôvode dreva. Kupujúci je povinný
potvrdiť  príjem  tovaru  na  dodacom  liste/doklade  o  pôvode  dreva,  okamihom  potvrdenia
dodacieho listu/dokladu o pôvode dreva preberá zodpovednosť za tovar kupujúci.  

IV. 
Kúpna cena a platobné podmienky

1.)  Predávajúci  a kupujúci  sa  dohodli,  že  kúpna  cena  za  predmet  zmluvy  je  stanovená
dohodou zmluvných strán nasledovne:

 buk – vláknina  …..................................  40,- €/m3;
 buk – guľatina III A,B,C  ….................. 52,- €/m3;
 smrek čerstvý – str. hrúbka 20 – 30 cm  ….................. 52,- €/m3;
 smrek čerstvý – str. hrúbka nad 30 cm  …..................  60,- €/m3;
 smrek -  suchý z kalamity str. hrúbka nad 30 cm  ….. 42,- €/m3;

(bez nepovolených trhlín a závrtov od hmyzu)
 smrek - vláknina  …........................................................ 20,- €/m3;

2.) Kúpnu cenu  je kupujúci povinný uhradiť vopred , pred  odovzdaním predmetu zmluvy, na
základe zálohovej faktúry. Zálohová platba bude vždy vo výške kúpnej ceny pripadajúcej na
množstvo,  ktoré  má  byť  odobraté,  uhradená  prevodom,  alebo  vkladom  na  bankový  účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo vkladom do pokladne predávajúceho.
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy kúpnej ceny uskutoční predávajúci  po   odovzdaní predmetu
zmluvy, pričom podkladom pre určenie celkovej kúpnej ceny  je  množstvo odobratej  drevnej
hmoty, podľa potvrdeného dodacieho listu.

3.) V prípade, ak kupujúci neuhradí zálohovú platbu alebo kúpnu cenu riadne a včas,  má
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predávajúci právo od zmluvy okamžite odstúpiť, prípadne má právo jednostranne pozastaviť
alebo krátiť dodávky tovaru pre kupujúceho.

V.
Iné dohodnuté podmienky

1.) Výdaj dreva na odvoznom mieste a odvoz dreva bude uskutočňovaný len za účasti
povereného zástupcu predávajúceho, ktorý vystaví príslušné doklady.   

2.)Prepravu tovaru z miesta plnenia si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.       

 4.) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný pri každom čiastkovom odbere drevnej
hmoty okrem dohodnutej zálohovej platby na úhradu kúpnej ceny zaplatiť predávajúcemu aj
sumu  1.000,-  €  (slovom:  Jedentisíc,-  EUR) na  úhradu  záväzku  vzniknutého  na  základe
Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 11.10.2019 z titulu úhrady zostávajúcej časti odplaty
za postúpenie  pohľadávok vo výške 8.000,-  €,  ktorú  je  kupujúci  ako postupník   povinný
uhradiť predávajúcemu ako postupcovi  najneskôr do 31.12.2019.  
       V prípade, ak kupujúci neuhradí dohodnutú splátku na úhradu odplaty  riadne a včas,  má
predávajúci  právo  od  tejto  zmluvy  okamžite  odstúpiť,  prípadne  má  právo  jednostranne
pozastaviť alebo krátiť dodávky tovaru pre kupujúceho.

VI.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany prehlasujú,  že zmluvu uzatvorili  dobrovoľne,  na základe ich slobodnej
a vážnej vôle, že ju neuzatvorili   v tiesni, ani za zrejme nevýhodných podmienok, že si
zmluvu prečítali,   jej   ustanoveniam porozumeli  a  zmluvu schválili  ,  na znak čoho ju
vlastnoručne podpísali.

2) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po
jednom exemplári.

3) Právne  vzťahy  vyplývajúce  z tejto  zmluvy,  ktoré  nie  sú  v nej  upravené,  sa  budú
posudzovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

4) Predaj  majetku  a  podmienky  uzavretia  tejto   zmluvy   boli   schválené   Obecným
zastupiteľstvom Vígľašská Huta Kalinka,  Uznesením č. 08-05-2019, zo dňa .31.05.2019.

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Vígľašská Huta Kalinka,   dňa 11.10.2019                                       

 Predávajúci:                                                                          Kupujúci:

  .......................................................                                         ............................................
    Obec Vígľašská Huta-Kalinka             REGIOLES, s.r.o.
               Ing. Jozef Tuček                                                                  Bohumír Peniak
                    starosta obce                                                                konateľ spoločnosti
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