ZMLUVA
O ODBERE DREVA
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorena medzi zmluvnými stranami:
Dodávateľ:
Sluzbý obce Ďurcina
Ďurcina 370, 015 01
Zastupena: Mgr. Martinou Bohusovou, konateľkou
IČO: 52 900 819
ĎIČ: 2121193195
IBAN: SK95 0900 0000 0051 6809 6504
Odberateľ:
LESOTRANS, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
IČO: 31640419
DIČ: 2020450718
IČDPH: SK2020450718
Štatutárny zástupca: Jozef Pekara, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie: SK9502000000003057198453
(Ďodavateľ a Odberateľ ďalej spolu tiez len „zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvne straný sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvý, ktorej ucel je uprava prav a
povinností zmluvných stran suvisiacich a kupou a predajom dreva specifikovaneho v
clanku 1 zmluvý za podmienok stanovených zmluvou.
V sulade s podmienkami stanovenými touto zmluvou sa dodavateľ zavazuje tovar dodať,
odberateľ sa zavazuje tovar prevziať a zaplatiť za dodaný tovar kupnu cenu specifikovanu
v cl. 3.

1. Predmet predaja
1.1 Predmetom predaja je drevo s nasledovnou kvalitou a specifikaciou v nasledovnom
mnozstve a kvalite: prebierková hmota v celých dĺžkach podľa rozsahu
význacenom odborným lesným hospodarom.
1.2 Ďodavateľ bude drevnu hmotu sustreďovať na OM. Kazdý kmen bude meraný a jeho
dlzka a stredný priemer budu zapísane na cele kmena, bude akceptovane meranie
dodavateľa.
1.3 Za ďalsiu prepravu a oznacenie dreva z OM zodpoveda odberateľ.

2. Čas a miesto dodania tovaru
2.1 Zmluvne straný sa dohodli, ze tovar bude dodavaný zo skladu dodavateľa v KÚ Ďurcina.
2.2 Momentom dodania tovaru je podpísanie dodacieho listu odberateľom, alebo ním
poverenou osobou.
2.3 Ďodanie tovaru zo skladu dodavateľa do miesta urcenia sa bude realizovať na nakladý
a nebezpecenstvo odberateľa. Nakladku tovaru zabezpecí odberateľ v sucinnosti
s dodavateľom.
2.4 Ďodavateľ je povinný k dodavke tovaru pripojiť dohodnutu a zakonom uvedenu
dokumentaciu.
2.5 Vlastnícke pravo k tovaru prechadza na odberateľa momentom zaplatenia tovaru
a pripísania financných prostriedkov na ucet dodavateľa.

3. Kúpna cena a spôsob jej platenia
3.1 Zmluvne straný sa dohodli, ze cený „odvozne miesto“ za m3 odobrateho sortimentu a
dreviný spracovanej ťazbý sa budu riadiť nasledovne:
Odvozne miesto – Pri Pelikanovi
Smrek, jedľa – surove kmene

120,00 €

Odvozne miesto - Kunes
– surove kmene

75,00 €

3.2 Odberateľ sa zavazuje zaplatiť kupnu cenu za odobrate mnozstvo na zaklade
výstavenej fakturý s 30-dnovou splatnosťou.

4. Ostatné dojednania
4.1 Zmluvne straný si su navzajom povinne bez zbýtocneho odkladu oznamiť pocas dobý
trvania zmluvneho vzťahu zalozeneho touto zmluvou kazdu zmenu týkajucu sa
identifikacných udajov, predovsetkým obchodneho mena, pravnu formu, statutarneho
zastupcu, sídlo, IČO, bankove spojenie, císlo uctu a ďalsie podstatne nalezitosti.
4.2 Odberateľ sa zavazuje neposkodiť lesne porastý, LPF a cestý. Ďodavateľ si v takomto
prípade moze uplatniť zmluvnu pokutu vo výske 3300 Eur. Objednavateľ si zaroven
moze uplatnovať aj nahradu skodý prevýsujucu výsku zmluvnej pokutý.

5. Ukončenie zmluvného vzťahu
5.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu do dobý ukoncenia odvozu drevnej hmotý s
predpokladom do 30.09.2021
5.2 Zmluvne straný mozu zmluvný vzťah ukonciť nasledovne:

- na zaklade obojstrannej písomnej dohodý, v ktorej bude stanovený datum ukoncenia
zmluvneho vzťahu a sposob výsporiadania pohľadavok zo zmluvý výplývajucich
- odstupením zmluvných stran z dovodov uvedených v clanku 6.4 zmluvý.
5.3 Ďodavateľ moze odstupiť od zmluvý v prípade, ak odberateľ nezaplatí kupnu cenu v
dohodnutej výske, alebo v lehote splatnosti
5.4 V prípade zaniku zmluvneho vzťahu dohodou alebo odstupením výuctuju si zmluvne
straný do 30 dní odo dna ukoncenia zmluvneho vzťahu vsetký vzajomne financne
naroký.

6. Záverečné ustanovenia
6.1 Zmluvne vzťahý v tejto zmluve neupravene riadia sa príslusnými ustanoveniami
Obchodneho zakonníka c. 513/1991 Zb. V platnom znení a ostatnými pravnými
predpismi platnými na uzemí SR.
6.2 Ak sa niektore z ustanovení zmluvý ukaze ako neplatne alebo nevýkonateľne, nema
tato neplatnosť alebo nevýkonateľnosť vplýv na platnosť a výkonateľnosť ostatných
ustanovení zmluvý. Zmluvne straný su povinne bez zbýtocneho odkladu potom, ako
zistia, ze niektore z ustanovení zmluvý je postihnute neplatnosťou alebo
nevýkonateľnosťou nahradiť takto dotknute ustanovenia zmluvý ustanoveniami
novými, ktorých obsah bude v co najvacsej miere v sulade s voľou zmluvných stran v
case uzatvorenia zmluvý.
6.4 Akekoľvek zmluvý a dodatký tejto zmluvý musia býť výkonane v písomnej forme, so
suhlasom oboch zmluvných stran.
6.5 Sporý, ktore výplýnu z neplnenia tejto zmluvý, budu zmluvne straný riesiť prednostne
cestou vzajomneho dohovoru. V prípade, ze straný neprídu k dohode, zaklada sa
pravomoc slovenských sudov na riesenie sporov z tejto zmluvý výplývajucich.
6.6 Tato zmluva nadobuda platnosť a ucinnosť dnom podpisu oboch zmluvných stran.
6.7 Zmluva je výhotovena v 2 rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana dostane 1
rovnopis.
6.8 Zmluvne straný výhlasuju, ze si zmluvu pozorne precítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutocnu a slobodnu voľu zbavenu akehokoľvek omýlu. Svoje prejavý
vole obsiahnute v zmluve zmluvne straný povazuju za urcite a zrozumiteľne, výjadrene
nie v tiesni a nie za napadne nevýhodných podmienok, zmluvným stranam nie je
znama ziadna okolnosť, ktora bý sposobovala neplatnosť niektoreho z ustanovení
zmluvý. Zmluvne straný na znak svojho suhlasu s obsahom zmluvý k jej písomnemu
výhotoveniu pripajaju svoj podpis.

V Ďurcinej dna : 16.08.2021
Odberateľ:

Ďodavateľ:

