
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa  § 409 a nasledujúcich ustanovení zákona č.513/91 Zb. obchodného 
zákonníka 

 
                                                                     medzi 
 
Predávajúci:       Obec Vrbov 
                             Obecný úrad, 059 72 Vrbov č. 204 
                             IČO : 00 326 721 
       DIČ: 2020697371 
       IČ pre DPH: predávajúci nie je platca DPH  
                             Zástupca: Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce    
 
Kupujúci :      ALBA FORREST s.r.o. 
       Pavla Suržina 69/4 
       Smižany 
       IČO: 367 314 04 
       DIČ: 2022316923 
       IČ pre DPH: SK2022316923 

takto: 

I. Predmet zmluvy: 
1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať podľa podmienok, stanovených v tejto 
zmluve, drevnú hmotu v množstve, druhu, akosti a za cenu, dojednanú v tejto zmluve 
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň kúpnu cenu.  
2. zmluvné strany sa dohodli, že počas doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára, predávajúci 
dodá a kupujúci odoberie nasledovný objem drevnej hmoty v nasledovnej kvalite. 
 
Druh drevnej hmoty Bližšia špecifikácia druhu Maximálny objem v m3 
Smrek/Jedľa/Borovica IPV III. ABC Podľa ponuky, do 

31.03.2018 
 
IPV III. Agregátna guľatina drevina sm/jd a bo 
Ihličnatá vláknina V. triedy – drevina sm/jd a bo/sc 
Ihličnaté palivo V. triedy – drevina sm/jd a bo/sc 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli na kvalitatívnom triedení výrezov podľa platnej STN 480055. 
Pokiaľ sa vyskytne v ponuke drevina borovica, platia tie isté podmienky, ako pre drevinu 
smrek. 
 
 
Dohodla sa nasledujúca špecifikácia výrezov: 
 
Dĺžka výrezu: 4 m – 5 m – 6 m + nadmiera 10 cm alebo násobky a 20 cm nadmiera IVL 
bez nadmiery, ostatné podľa dohody a normy (agregát 4 m, IVL 4 m a ihličnaté palivo 1 
m) 
Minimálny priemer na tenšom konci výrezu, meraný v kôre : 20 cm, IVL 8 cm, Agregát 
14-19 cm 



Maximálny priemer na hrubšom konci výrezu, meraný v kôre: 60 cm 
 
II. Kúpna cena a platobné podmienky: 
1. Kúpna cena je určená v závislosti od druhu a akosti drevnej hmoty. Parita OM. 
 
IPV III.AB drevina smrek: 
Druh dreva Akosť Parita Cena bez DPH 
IPV sm/jd 2-6. hr. stupeň III. AB zmes OM/ES predávajúceho 73,00 EUR/m3 
IPV borovica 2-6. hr. stupeň III. AB zmes OM/ES predávajúceho 58,00 EUR/m3 
IPV sm/jd 2-6. hr. stupeň III. C. OM/ES predávajúceho 48,00 EUR/m3 
IPV borovica 2-6. hr. stupeň III. C. OM/ES predávajúceho 48,00 EUR/m3 
 
 
Hore uvedené ceny platia na dobu odo dňa, kedy sa zmluva uzavrela až do odvolania, 
zmeny cien a akékoľvek iné zmeny v priebehu roka 2017 sa budú prevádzať doplnkami 
k tejto zmluve. 
 
Zmluvné strany sa dohodli pri dodávkach z OM predávajúceho. Odvoz autami v službách 
kupujúceho. 
 
Dohodnuté ceny v EUR/m3 bez DPH. 
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za skutočne odobratý predmet 
kúpy na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti riadneho účtovného dokladu. 
3. Faktúry budú predávajúcim vystavené vždy ku dňu expedície, pričom jej prílohou bude 
dodací list, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. E-mailová adresa: 
obecvrbov @stonline.sk  
4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia predávajúcou stranou, pričom táto doba 
splatnosti platí aj v prípade, ak faktúra nebude úplná. 
5. Podkladom pre fakturáciu je skutočne odobraté množstvo drevnej hmoty, ktoré bude 
zistené meraním dohodnutým spôsobom na odvoznom mieste predávajúceho, ktoré vykoná 
poverený pracovník predávajúceho. 
6. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho. 
7. V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu v lehote jej splatnosti, je 
predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej 
ceny za každý deň omeškania. 
 
III. Práva a povinnosti predávajúceho: 
1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia. 
2. Predávajúci je povinný pri odovzdaní drevnej hmoty označiť tento ciachou a vydať 
kupujúcemu doklad o pôvode dreva. 
3. V prípade, ak predávajúci nebude môcť dodať drevnú hmotu v dojednanej kvalite 
a kvantite, prípadne druhu v dôsledku mimoriadnej udalosti ako napr. živelná pohroma, 
nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho. Kupujúci si 
v takomto prípade nemôže uplatňovať žiadne sankcie či náhradu prípadnej škody. 
 
IV. Práva a povinnosti kupujúceho: 
1. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí drevnej hmoty riadiť sa pokynmi 
predávajúceho, resp. ním určeného zodpovedného pracovníka a poskytovať všetku potrebnú 
súčinnosť. 



2. Kupujúci je povinný dodržať platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, vodného 
a odpadového hospodárstva a v prípade, ak sa odvozné miesto nachádza vo vojenskom 
obvode, tak aj predpisy, platné pre tieto územia. 
3. Kupujúci je povinný pri nakládke a odvoze dreva postupovať s čo najväčšou 
starostlivosťou, tak aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku predávajúceho, aby 
nedošlo k poškodzovaniu pôdy, lesných porastov a ciest, objektov a vodných tokov. Kupujúci 
je povinný nahradiť všetku škodu, ktorá vznikla porušením tejto povinnosti. 
 
V. Doba platnosti zmluvy: 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. marca 2018. 
 
VI. Vady tovaru: 
1. Vady dodanej drevnej hmoty môže kupujúci uplatniť najneskôr pri prevzatí a odovzdaní 
drevnej hmoty, po dohode maximálne do 48 hodín od prevzatia tovaru. Pod vadami sa 
rozumie vada akosti, kvality alebo množstva. Predávajúci nezodpovedá za skryté vady tovaru. 
Predávajúci je povinný zaujať stanovisko k uplatneným vadám najneskôr do 7 dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie. 
 
2. V prípade, že predávajúci uzná materiálne vady, je povinný dodať kupujúcemu náhradný 
predmet kúpy, ktorý bude bez vád a to v zodpovedajúcom množstve v lehote 7 dní. 
V opačnom prípade je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak sa zmluvné 
strany dohodnú, je možné reklamáciu vyriešiť aj iným spôsobom, napr. kvalitatívnym 
pretriedením tovaru, znížením zmluvnej ceny a podobne. 
 
VI. Zánik zmluvy: Táto zmluva zaniká: 
1. Uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 
2. Písomnou dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu. 
3. Písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane v trojmesačnej výpovednej 
lehote. Za deň doručenie výpovede sa na účely tejto zmluvy považuje aj deň, kedy bola 
zásielka vrátená odosielateľovi späť ako nedoručená, hoci sa o nej adresát nemusel dozvedieť. 
 
VII. Záverečné ustanovenia: 
1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch. 
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len v písomnej forme. 
3. Táto zmluva sa považuje za uzavretú dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatváraj slobodne 
a vážne, bez nátlaku či tiesne, zmluvu si prečítali a porozumeli jej a na znak súhlasu s ňou ju 
vlastnoručne podpisujú. 
 
 
Vo Vrbove dňa: 3.4.2017 
 
 
 
..............................................     ...................................................... 
 Kupujúci       Predávajúci  


