
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

1.1 .Predávajúci; Obec Pohronský Ruskov
Hlavná 92/74
935 62 Pohronský Ruskov
IČO: 00307394
DIČ:2021023675
Zastúpený: Ing. Ľudovít Nagy- starosta obce 
číslo účtu: 29426152/0200
IB AN: SK65 0200 0000 0000 29426152
BIC: SUBASKBX

1.2.Kupujúci: PEŘEJ, s.r.o.
Povina 399
023 33 Povina
IČO: 36414956
IČ DPH: SK2021765141
číslo účtu: 4016259891/7500
IBAN: SK88 7500 0000 0040 1625 9891
BIC: CEKOSKBX
obchodný register vložka č, 14559/L Okresný súd Žilina 
Zastúpený: Ing. Miroslav Siekela - konateľ spoločnosti

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je predaj drevnej hmoty na pni v okrese Levice, v katastrálnom území obce 

Pohronský Ruskov, na parcele registra KN - E parcelné číslo 1142 o celkovej výmere 127 098 
m^. Jedná sa o inváznu drevinu javorovec jaseňolistý.

3. Cena tovaru
3.1. Zmluvnými stranami bola dohodnutá cena drevnej hmoty na pni v čiastke:

- 5€ /tona bez DPH drevná hmota na výrobu drevnej štiepky

4. Fakturácia
4.1. Dohodnutú kúpnu cenu uhradí kupujúci na základe tonáže odvezenej drevnej štiepky, ktorá 
bude stanovená podľa prebierky u konečného spotrebiteľa. Na vystavenie faktúry bude ako 
podklad táto tonáž. Faktúra musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu podľa platného 
zákona o DPH. Kúpna cena je splatná do 14 dní od doručenia riadnej faktúry.

5. Povinnosti kupujúceho
5.1. Kupujúci vykoná ťažbu, približovanie a vývoz drevnej hmoty na vlastné náklady,
5.2. táto drevná hmota sa stáva jeho majetkom po začatí hore uvedených prác a môže s ňou 
nakladať podľa vlastnej potreby, musí ju však uhradiť kupujúcemu podľa hore uvedenej dohody,
5.3. po spracovaní a odvoze drevnej hmoty je kupujúci povinný dodať predávajúcemu potrebné 
hore uvedené podklady na fakturáciu najneskôr do 14 dní od odvozu drevnej hmoty.



6. Povinnosti predávajúceho
6.1 Predávajúci je povinný na vlastné náklady vytýčiť a určiť hranice parcely na ktorej sa 

bude vykonávať výrub a za správnosť určenia hraníc je plne zodpovedný.
6.2 Predávajúci oboznámi s vytýčenými hranicami predmetnej parcely kupujúceho priamo v 

teréne.
6.3 Predávajúci si v čase štiepkopvania drevnej hmoty zabezpečí ním poverenú a zodpovednú 
osobu, ktorá bude v čase štiepkovania na pracovisku prítomná z dôvodu dozoru nad 
množstvom zoštiepkovanej a odvezenej drevnej hmoty. Táto osoba bude predávajúcim 
poučená o spôsobe odvozu a o nebezpečnosti pri pohybe po pracovisku.

7. Sankcie
7.1. Ak sa kupujúci dostane do meškania s platením kúpnej ceny, predávajúci mu môže 

vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8. Osobitné ustanovenia
8.1. Podkladom pre zahájenie výrubu bude podpísanie tejto kúpnej zmluvy zástupcami oboch 
zmluvných strán a odovzdanie pracoviska (bez ďalšieho písomného záznamu),

8.2. predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v 
termíne splatnosti,

8.3. kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť ak predmet zmluvy nebude splnený do 14 dní od 
podpisu zmluvy,
8.4. odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká od začiatku.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, 
ak sú vyhotovené ako dodatok k tejto zmluve písomnou formou a obojstranne podpísané,
9.2. vzťahy zmluvných strán, touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami obchodného 
zákonníka a podpornými ustanoveniami občianskeho zákonníka,
9.3. táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho 1 pre predávajúceho a 1 pre 
kupujúceho a nadobúda účinnosť dňom jej potvrdenia podpisom oboch zmluvných strán,

9.4. obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami ich 
podpisom.

V Želiezovciach, dňa 31.1.2020

Ing


