KÚPNO — PREDAJNÁ ZMLUVA

Zmluvné strany
1. KUPUJÚCI:
obchodné meno: Ing. Miroslav Šupica
miesto podnikania: Ľuboreč 52, 985 11 Halič
IČO: 51 312 549, DIČ: 1074504838, IČ DPH: neplatca DPH
číslo osvedčenia OLH: 781/2016
zápis v živn. reg.: Okresného úradu Lučenec, č. živnostenského registra: 640-19176
bankové spojenie: Slovenská sporiteľň'a, a.s.
číslo účtu: 5164004115/0900
IBAN: SK55 0900 0000 0051 6400 4115
zastúpený: Ing. Miroslavom Šupicom
(d'alej len ako „kupujúci")

2. PREDÁVAJÚCI:
názov: Obec Halič
adresa: Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič
IČO: 00316091, DIČ: 202 123 7075, IČ DPH: neplatca DPH
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 6008744001/5600
IBAN: SK5156000000006008744001
zastúpený: Mgr. Alexandrom Udvardym, starostom obce
(d'alej len ako „predávajúci")
(d'alej kupujúci a predávajúci spolu len ako „zmluvné strany")

uzatvorili dolu uvedeného dň'a, mesiaca a roku túto Kúpno — predajnú zmluvu (d'alej len
„zmluva") za týchto podmienok:
I.
Predmet zmluvy, spôsob, miesto a čas pinenia
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa drevnej listnatej hmoty na pni a to v porastoch vo
vlastníctve predávajúceho v k.ú. Halič, LC: 2015-EF057-Lesy Lučenec.
2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodat kupujúcemu drevnú listnatú hmotu
(cer, dub zimný, hrab, jelša, buk) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa
zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, dodanú drevnú hmotu od predávajúceho
prevziat' a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodat' kupujúcemu drevnú listnatú hmotu v tomto predpokladanom
množstve: 250 m3 (d'alej aj „predmet predaja a kúpy" alebo len „tovar"). Uvedené množstvo je
dohodnuté na obdobie do 31.12.2021. V prípade predĺženia platnosti a účinnosti zmluvy podľa
čl. IV. bod 2. sa zmluvné strany zaväzujú dohodnút' objem tovaru, ktorý bude predmetom kúpy
a predaja v nasledujúcom kalendárnom roku formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Miestom pinenia sú lesné porasty a odvozné miesta (OM).
5. Vyťaženie, manipulovanie a nakládku tovaru na OM si zabezpečí kupujúci na vlastné
náklady.
6. Predaj a kúpa tovaru podľa tejto zmluvy sa budú uskutočri'ovať priebežne a rovnomerne po
celú dobu jej trvania.
7. Na základe dohody zmluvných strán nadobudne kupujúci vlastnícke právo k tovaru len čo
mu je odovzdaný, resp. ked' získa oprávnenie s ním nakladat'.
8. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, ked' prechádza nebezpečenstvo
škody na tovare na kupujúceho, ak ked' sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti
predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.
11.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotná kúpna cena za jednotlivé položky, ktoré budú
predmetom predaja a kúpy v zmysle čl. I., je 26 € (slovom: dvadsaťšesť eur)/1 m3.
2. Kúpna cena podľa bodu 1. je uvedená za 1 (jeden) m3 drevnej hmoty na pni po meraní na
OM a po odsúhlasení zástupcom kupujúceho a predávajúceho.
3. Predávajúci je povinný vystaviť a riadne doručiť kupujúcemu faktúru za mesačnú dodávku
tovaru na základe vzájomne odsúhlasenej písomnej rekapitulácie kupujúcim skutočne
odobratého množstva predmetu predaja a kúpy za daný kalendárny mesiac, a to najneskôr do 2
pracovných (Iní po odsúhlasení písomnej rekapitulácie. Podkladom pre fakturáciu budú
číselníky dlhého dreva, odvozné lístky resp. príslušná dokumentácia v zmysle platnej
legislatívy. Kupujúci akceptuje zasielanie elektronických faktúr z e-mailovej adresy
predávajúceho na jeho e-mail urč'ený na zasielanie faktúr. Súčasťou faktúr budú odvozné lístky.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho
podľa bodu 3. vždy bezhotovostne na účet predávajúceho uvedený pri jeho označení ako
zmluvnej strany. Splatnosť faktúry bude 15 (pätnásť) dní odo dria jej doručenia kupujúcemu.
Za deň spinenia peň'ažného záväzku kupujúceho sa považuje deri pripísania dlžnej sumy kúpnej
ceny na bankový účet predávajúceho.
111.
Iné dohodnuté podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré získajú pri realizácii tejto zmluvy budú
považovať za dôverné v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade porušenia bodu 1. tohto článku, berú na seba
zodpovednosť v pinej výške za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v zmysle príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek korešpondencia podľa tejto zmluvy sa bude
uskutočriovat' len v písomnej alebo e-mailovej forme na doleuvedené adresy. Zmluvné strany
sa dohodli, že pre doručovanie písomností prostredníctvom pošty platí, že zásielka sa bude
považovat za doručenú aj v prípade, ak sa bude doručovať doporučene na nižšie uvedené
adresy určené na doručovanie písomností a neprevzatá sa vráti odosielateľovi. Za deri
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doručenia s považuje deň nasledujúci po dni vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi. Za
účelom vyhnutia sa akýmkoľvek prípadným nedorozumeniam zmluvné strany uvádzajú svoje
adresy na doručovanie písomností a iné kontakty:
Názov predávajúceho: Obec Halič
Adresa na doručovanie písomností: Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič
Tel. číslo: 0907 858 440
E-mail: starosta@halic.sk, uctaren@halic.sk
Osoby oprávnené na komunikáciu vo veciach zmluvy: Mgr. Alexander Udvardy,
starosta, Ing. Marcel Lukáč, zástupca starostu
Kontaktná osoba pre účely fakturácie: Ing. Edita Hujová, účtovník obce, tel. 0911
964 954
Obchodné meno kupujúceho: Ing. Miroslav Šupica
Adresa na doručovanie písomností: Ľuboreč 52, 985 11 Halič, SR
Tel. číslo: +421 917 856 2774
E-mail: miroslav.supica@gmail.com
E-mail na zasielanie faktúr: miroslav.supica@gmail.com
Osoba oprávnená na komunikáciu vo veciach zmluvy: Ing. Miroslav Šupica
4. Pokiaľ adresát písomne oznámi odosielajúcej zmluvnej strane inú adresu určenú na
doručovanie písomností, je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená
zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

IV.
Doba trvania a ukončenie zmluvného vzt'ahu
1. Táto zmluva sa uzatvára odo dria nadobudnutia jej účinnosti na dobu určitú, do 31.12.2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby trvania zmluvy sa jej platnosť a účinnosť
opätovne predĺži o 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana
neoznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 1 (jeden) kalendárny mesiac pred uplynutím doby
trvania zmluvy, že na jej predĺžení netrvá; takéto oznámenie musí byt písomné a doručené
druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou do vlastných rúk najneskôr v posledný pracovný
deň tejto oznamovacej lehoty. V prípade, ak vyššie uvedeným spôsobom dôjde k predĺženiu
platnosti zmluvy (d'alej len „prolongácia"), tak počnúc prvým driom prolongácie bude zmluva
platiť za rovnakých podmienok ako sú dohodnuté v tejto zmluve resp. prípadné zmeny
a dopinky tejto zmluvy zmluvné strany zrealizujú podľa čl. V., bod 2. tejto zmluvy. Takýmto
spôsobom je možné opakovane predĺžiť platnosť a účinnosť zmluvy maximálne 1 (jeden) krát.
3. Táto zmluva zaniká:
3.1. uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, s ohľadom na prípadnú prolongáciu podľa bodu
2.
3.2. dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode; v dohode si zmluvné strany
upravia aj vzájomné nároky vzniknuté z pinenia zmluvných povirmostí alebo z ich porušenia
druhou zmluvnou stranou ku dň'u zániku zmluvy
3.3. uplynutím výpovednej lehoty 3 (tri) mesiace plynúcej od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán danej bez uvedenia
dôvodu; výpoved' musí byt' riadne doručená druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou
alebo doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
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3.4. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade podstatneho porušema
povinností druhou zmluvnou stranou.
3.4.1. Odstúpenie je možné len v prípadoch uvedených v tejto zmluve alebo v prípadoch
ustanovených zákonom.
3.4.2. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou pre účely odstúpenia od tejto
zmluvy považuje v zmysle bodu 3.4.4. alebo v zmysle § 345 a nasl. Obchodného zákonníka za
podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpit bez
poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty druhej zmluvnej strane na odstránenie dôvodu, pre
ktorý odstupuje od tejto zmluvy.
3.4.3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mat' písomnú formu, musí byt' doručené druhej
zmluvnej strane doporučenou zásielkou alebo dopornčenou zásielkou do vlastných rúk a musí
byt' v ň'om uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
3.4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy kupujúcim sa bude
považovat' ak bol kupujúci počas platnosti zmluvy 3 (tri) lcrát v omeškaní s platbou za
odobratý tovar, pri ktorej prekročil lehotu splatnosti o viac ako 30 (tridsat') kalendárnych dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy predávajúcim sa bude
považovať ak predávajúci nedodá dohodnuté rrmožstvo tovaru riadne a včas alebo nespiní
riadne oznámený nárok kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady.
3.4.5. Odstúpením od tejto zmluvy táto zaniká dň'om doručenia prejavu vôle oprávnenej
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva
a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy. Odstúpenie sa nedotýka nároku na náhradu škody
vzniknutej porušením tejto zmluvy, ani nárokov na zmluvné resp. zákonné sankcie, ani iných
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvat' aj po
ukončení zmluvy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po zániku tejto zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov
uvedenýrn v bode 3. si bezodkladne vzájomne vysporiadajú všetky svoje neuspokojené
pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli z ukončeného zmluvného vzt'ahu.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzt'ahy priamo v tejto zmluve neupravené, sa budú
posudzovat' podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺň' at' iba písomnými dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.
3. V prípade akejkoľvek zmeny údaju o zmluvnej strane uvedenom pri jej označení sa príslušná
zmluvná strana zaväzuje o danej zmene bezodkladne písomne informovat' druhú zmluvnú
stranu.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dflom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
clňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v
platnom znení.
5. Zmluvné strany si vzájomne vyjadrujú svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov (osobné údaje členov štatutárnych orgánov, kontaktných osôb, zamestnancov
druhej zmluvnej strany, subdodávateľov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
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údajov v znení neskorších predpisov, ktoré si poskytli v súvislosti s uzatvorením a pinením
tejto zmluvy a to na právnom základe uvedenom v článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (d'alej len „Nariadenie"), podľa ktorého
je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na pinenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba. Súhlas je vyjadrený podpismi zástupcov zmluvných strán na tejto zmluve.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú informované o princípe ochrany osobných údajov a o
všetkých zákonom stanovených informáciách ustanovených v čl. 13 Nariadenia."
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva
bola spísaná určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle a nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

v

, dria

V

Predávajúc.
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