
 
 

 

 

                    K Ú P N A     Z M L U V A    č. 1/II.Q/2011 
                      uzatvorená  v zmysle  Zákona  č.513/1991  Zb. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                      medzi 
 
     P r e d á v a j ú c i m : L E S Y   M E S T A   B R E Z N O  s.r.o 
                                          Nám. M.R.Štefánika 20/15 
                                           977  01  B R E Z N O 
                                
                                           IČO :  36 027 537               DIČ : 2020083857 
                                                                                       IČ DPH : SK2020083857                       
        zapísané  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  B.Bystrica 
                                           oddiel:  Sro                           Vložka  číslo :  5126/S 
                                           Bankové  spojenie :   Dexia  banka  Slovensko a.s. 
                                                                             č.účtu : 2002695001/5600 
                                                                             VÚB Brezno č.účtu:103235 312/0200 
                                                         a 
 
     K u p u j ú c i m       :   DOS  SLOVAKIA, s.r.o.  
                                         Veľké  Straciny 107 
                                         990  01  VEĽKÝ  KRTÍŠ 
                                          
                                                                                     
                                           IČO : 36040649             DIČ :2020073517  
                                                                                 IČ DPH :SK2020073517 
                 zapísané  v Obchodnom  registri  Okresného  súdu B.Bystrica 
                                           oddiel: Sro                     Vložka číslo :  6357/S 
                                          Bankové spojenie :   
                                          číslo  účtu :  
                                          fax/tel.:                                mobil: 0915988756 Ing.Švidraň 
                                          za nasledovných podmienok :  
 
                                       
                                                                I. 
                                         PREDMET ZMLUVY 
     Predávajúci sa zaväzuje dodať:                 
     Názov a  množstvo výrobkov:     
                                Ihlič.priem.výrezy III.A/B,C tr. sm/jd + vláknina ihlič.-výber    400 m3 
                                                                                                                    
                                                           
                                                                                                                                    
                                                                       
        
    Miesto  dodávky :  ES Brezno. 
   Pokiaľ  nebudú platby za realizované dodávky uhrádzané v lehotách splatnosti, budú ďalšie 
   dodávky automaticky pozastavené. Priemerný  podiel  štvrťročného  objemu 
   zmluvných  dodávok  pripadajúci  na  dobu  pozastavenia  nebude  už  neskôr   
   realizovaný  a  o  tento  podiel  bude  redukované  množstvo  uvedené  v  tejto  zmluve. 
   Spôsob dopravy:  vl.odvoz. 
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                                                          II. 
                                               KÚPNA CENA 
  Cena predmetu je určená hodnotou cenovej jednotky tovaru ako  cena  dohodou.   
  Dohodnutá  cena  je  na II.štvrťrok 2011  je  cena  bez  dane  z  pridanej  hodnoty 
   podľa  platného  cenníka LMB s.r.o. ( viď cenník  s platnosťou od 1.4.2011). 
  Pri  sortimente  vláknina ihlič.-výber  cena dohodou 43 €/1.295,- Sk/m3. 
   Pri odvoze tovaru z OM vlastným vozidlom sa bude účtovať zľava 1,66 €/50,-Sk/m3 
   a 0,83 € /25,- Sk/m3 za vlastnú nakládku. 
                                                           III.                
                                                  SPOSOB  MERANIA 
   Dodaný  tovar  musí  byť  odmeraný  podľa  STN 480055 a STN 480056. 
 
                                                             IV. 
                                                    ČAS PLNENIA 
   Začiatok  plnenia  bol  zmluvnými  stranami  dohodnutý  v čase od  1.4.2011 
   s ukončením ku dňu  30.6.2011. 
                                                                                
                                                                              
                                                             V. 
                                    SPOSOB ÚHRADY KÚPNEJ CENY 
 Kúpna  cena  určená  spôsobom  uvedeným  v  bode II. zmluvy  bude  zo  strany 
 kupujúceho  uhradená : 
 
 - prevodným  príkazom, doba splatnosti 14 dní 
 
 Ak  bude  odberateľ  platby   vykonávať  zálohove  pred  alebo  po  vydodaní 
 tovaru,  súhlasí  s  tým,  aby  dodávateľ  z  týchto  zálohových  platieb  zúčtoval 
 prednostne  najstaršie  faktúry  vrátane  faktúr  penalizačných. 
 Kúpna  cena  sa  považuje  za  uhradenú  jej  odpísaním  z účtu  kupujúceho. 
Kupujúci  súhlasí  so  zverejnením  svojho  obchodného  mena  v prípade  omeškania 
úhrady  faktúr  viac  ako  1  mesiac  po  lehote  splatnosti.  
 
                                                            VI. 
   Doklady,  vzťahujúce  sa  k   predmetu  plnenia ( konsignácia, preukaz pôvodu dreva )          
  budú  zo  strany predávajúceho vyhotovené a zaslané kupujúcemu v deň vyexpedovania 
   zásielky.  V  prípade  priamej  úhrady  kúpnej  ceny pri prevzatí  plnenia 
   kupujúcim budú doklady odovzdané spolu s plnením predmetu zmluvy. 
      
                                                             VII. 
    Vlastnícke  právo k  predmetu zmluvy  prechádza na  kupujúceho po tom,čo 
    mu  bol tovar  odovzdaný, rovnako  ako aj nebezpečenstvo škody na tomto 
    tovare alebo  v čase,  keď mu predávajúci umožní nakladať  s tovarom  
    a  kupujúci  poruší  zmluvu  tým,  že tovar neprevezme. 

                                                       
                                                                         
                                                               VIII. 
                                                 ÚROK  Z   OMEŠKANIA 
     V prípade,  že  sa  kupujúci  dostane  s  úhradou  kúpnej ceny do omeškania, 
     vzniká   právo predávajúcemu účtovať  úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
     z fakturovanej  sumy  za  každý  deň  omeškania odo dňa splatnosti uvedeného na faktúre. 
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                                                                     IX. 
    Nevykonanie  úhrady kúpnej ceny v lehote splatnosti a tiež  prípadné včasné neuhradenie 
    úrokov  z omeškania  zmluvné strany považujú za podstatné porušenie zmluvných  
    povinností a je týmto založené právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy,  
    resp. pozastavenie dodávok dohodnutého množstva s rovnakými následkami ako je 
    uvedené v stati I. 
      
                                                                      X. 
    Reklamácie   kvality   a   množstva    dodávky   oproti   zadaným podmienkam v tejto 
    zmluve a   deklarovanými v preukaze  pôvodu  dreva  resp.  konsignácii  je  povinný 
    uplatniť  odberateľ  písomne  u dodávateľa do  14  dní  od  prevzatia  dodávky. 
       
             
                                                                      XI. 
    Plnenie  menšieho  množstva  zo  strany  predávajúceho ako bolo dohodnuté sa nepovažuje 
    za chybné  plnenie,  ale za plnenie  čiastočné. 
    
                                                                     XII. 
    Zmenu podmienok zmluvne dohodnutých možno upraviť  po dohode strán 
    dodatkom  výhradne písomnou formou. 
  
                                                                     XIII. 
     Zmluva je vyhotovená v   2    exemplároch, z čoho zmluvné strany 
     dostanú: kupujúci            1    exemplár 
                   predávajúci       1    exemplár 
 
 
 
 
 
 
 
 
    V Brezne, dňa  29.3.2011                          Kupujúci :                     Predávajúci : 
 
 
 
 
     


