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Kúpna zmluva na predaj zvyškov po ťažbe 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl., obchodného zákoníka 
 
 

č.  
 

 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

Predávajúci : 
Obchodné meno:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Sídlo:    Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava 
Zastúpený:   Ing. Juraj Balázs riaditeľ OZ Rožňava 
IČO:   36 038 351 
IČ DPH:  SK 2 020 087 982 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., Rožňava 
Číslo účtu:  1366968854/0200 
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999 

Oddiel Pš, vložka č. 155/S 
 
 
 
Kupujúci :   

Obchodné meno:   

So sídlom:    

Zastúpený:    

IČO:     

DIČ:    

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Zapísaný:   

 

 
 
 
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu 
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II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je  predaj zvyškov po ťažne  na určených JPRL (porast)  za celú 

organizačnú jednotku (príloha č. 2 výzvy na súťaž) v tom prípade,  ak sa v nich zrealizuje 
ťažba hrúbia  v roku 2012.  
 

2. Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu zvyšky po ťažbe na určených JPRL za danú 
organizačnú jednotku a previesť na neho vlastnícke právo k nim. 
 

3. Vyťažený objem v m3 hrúbia bez kôry bude uvedený na Zadávacom liste  s uvedením 
dátumu a podpísaný osobami poverenými zmluvnými stranami k prevádzkovému jednaniu. 
Zadávací  list bude vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom.  
 

4. Podpisom Zadávacieho listu sa kupujúci zaväzuje  predmet kúpy prevziať.  
 

5. Miestom plnenia sú JPRL uvedené v Zadávacom liste . 
 

III. 
Dodacie podmienky 

 
1. Kupujúci je v okamihu podpisu Zadávacieho listu povinný zahájiť činnosti spojené so 

spracovaním a odvozom  predmetu kúpy. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobúda 
Kupujúci okamžikom podpisu Zadávacieho listu. . 
 

2. V Zadávacom liste oprávnená osoba stanoví termín, dokedy musí byť JPRL dokončený 
s uhodením ostávajúcich zbytkov po ťažbe, ktoré neboli spracované. 
 

3. Predávajúci  v zastúpení vedúcim LO  odoberie pripravené množstvo zvyškov po ťažbe 
v prm  a prepočítacím koeficientom podľa STN 48 0055 a STN 48 0056 pre výrezy 
kvalitatívnej triedy VI.  vypočíta m3. Toto vypočítané množstvo sa uvedenie do Preberacieho  
protokolu o prevzatí pracoviska po skončení prác. Po uhradení sumy uvedenej na 
Preberecam protokole a určenom dátume odvozu,  je možné pripravené množstvo zvyškov 
po ťažbe odviesť. 
 

4. Kupujúci je oprávnený za účelom plnenia tejto zmluvy bezplatne využívať lesnú cestnú sieť. 
Kupujúci je povinný pri odvoze dodržiavať najvyššie povolené  hmotnostné zaťaženie 
vozidel používaných pre odvoz v zmysle platnej legislatívy.  
 

5. Kupujúci poskytne predávajúcemu jednu kópiu „Dokladu o pôvode dreva“. Doklady 
o pôvode dreve musia by podpísané obama zúčastnenými stranami. 
 

IV. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena činí .................... € bez DPH  za 1 m3  zvyškov po ťažbe. 

 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu  po odobratí pripravenej hmoty 

v JPRL  vedúcim LO na danej lokalite do 5 dní . 
 



 
3 

 

3. Kúpna cena bude uhradená v hotovosti na pokladni organizačnej jednotky alebo bankovým 
prevodom na účet predávajúceho. Variabilným číslom bude číslo zmluvy. 
 

4. Po zaplatení kúpnej ceny predávajúci vypracuje a odošle kupujúcemu daňový doklad 
(faktúru) s uvedením množstva z preberacieho protokolu a vysúťaženej ceny. Za deň 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia bude označený deň zaplatenia kúpnej ceny. 

 

V. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Predávajúci preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 

kupujúcemu. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 
strany formou Zadávacieho listu. 
 

2. Pri vykonávaní služby postupuje kupujúci samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 
predávajúcemu, ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác. 
 

3. Pri plnení predmetu zmluvy kupujúci zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti                   
a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v Dohode 
o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností       
v podmienkach š. p. Lesy SR (príloha č. 3). 
 

4. Kupujúci bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, 
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej 
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu, ako bol s ňou oboznámený. 
 

5. Predávajúci je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak predávajúci zistí, že 
kupujúci vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na 
vykonávané práce definované v Dohode o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š. p. Lesy SR, je predávajúci oprávnený 
dožadovať sa toho, aby kupujúci odstránil vzniknuté chyby. Kupujúci  pre účely výkonu 
kontroly podľa predchádzajúcej vety  vstupuje na miesto výkonu prác kupujúceho zásadne 
s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly predávajuci zodpovedá za bezpečnosť svojho 
zamestnanca. 
 

6. Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri  kontrole dodržiavania 
technologických a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom 
pracovisku. Kupujúci pri týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti              
a ochrany zdravia zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu 

 

VI. 
Zmluvná pokuta 

 
 

1. V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zadávací list), alebo 
požadovanej kvality prác, má predávajúci právo uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 500 € za ha  plochy určenej na predaj uvedenej v Zadávacom liste 
na JPRL. 
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2. V prípade poškodenia (zničenia) prirodzeného zmladenia nad rámec uvedený 
v Zadávacom liste, má predávajúci právo uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške  30 € za každých i započatých 100 m2. 

 
3. V prípade omeškania kupujúceho s platbou má predávajuci právo uplatniť si úrok 

z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.  
 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu 
skutočne vzniknutej škody.  

 

VII. 

Ukončenie zmluvy 

 
1. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy za 

podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť, 
pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa 
považuje najmä :  
 
 meškanie Kupujúceho s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní 
 porušenie technologickej disciplíny kupujúcim 
 vykonanie prác Kupujúcim, ktoré neboli zadané 
 poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla 

predávajúcemu škoda 
 nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb kupujúcim 
 iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi  
 preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené kupujúcim. 

 
2. Pri okamžitom odstúpení od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle 

oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 
a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
predávajúceho na odstránenie  zistených nedostatkov už poskytnutej služby.  

 
3. Písomnou výpoveďou zo strany predávajúceho bez udania dôvodu, pričom výpovedná 

lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po 
doručení výpovede. 

 
4. Dohodou zmluvných strán. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich 
prípadných právnych nástupcov. 
 

2. Zmeny a doplnky zmluvy a príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého  na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 
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3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov 
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane (zmena osobných 
údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).  
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou, sa 
považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.  
 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou 
a až následne cestou príslušného súdu. 
 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik : 1x kupujúci, 
1x príslušná lesná správa, 1 x odštepný závod. 
 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

8. Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve 
porozumeli  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.  
 

9. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
 

10. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z. z. 
 

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

 
Kupujúci:                       Predávajúci:  

 
 
 
 
 

V ..................................... dňa ................................                              V ..................................... dňa ................................ 
 

 
 
 
 

      ...................................................................                                 .................................................................. 
                  Podpis a pečiatka                                                       Podpis a pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :  
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1. Príloha č.1 - Zadávací list – predaj zvyškov po ťažbe 
2. Príloha č.2 - Preberací protokol o prevzatí pracovicka po skončení prác 
3. Príloha č.3 - Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie 

                        lesníckych činností v podmienkach š. p. LESY SR 


