
                                                          ZMLUVA O ODBERE DREVNEJ HMOTY 

 

 

Predávajúci:                                                                         Kupujúci: 

Obec Nižná Jablonka                                                          FORESTSTIV s.r.o. 

067 34 Nižná Jablonka                                                       067 13 Zbojné , Zbojné 126 

V zastúpení:                                                                         V zastúpení: 

Martina Kucerová                                                               Štefan Huc 

Starostka obce                                                                    konateľ 

IČO:00323292                                                                     IČO: 54770866 

DIČ: 2021173660                                                               DIČ: 

                                                                                I. 

                                                                   Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zaväzuje dodať v nižšie uvedenej dohodnutej kvalite a čase predmet zmluvy a kupujúci 

sa zaväzuje tento prevziať a uhradiť kúpnu cenu. 

Názov výrobku:  Drevná hmota 

Množstvo : podľa vzájomnej dohody 

                                                                               II. 

                                                                    Kúpna cena 

Kúpna cena predmetu sa určuje takto: 

Jednotná cena za všetky sortimenty:                    53,00     € / m3 

                                                                            III. 

                                                                   Čas plnenia  

 Čas plnenia bol dohodnutý na obdobie od 10.08.2022 – 31.10.2022 

                                                                          IV. 

                                                    Spôsob úhrady kúpnej ceny 

Kúpna cena určená spôsobom uvedeným v bode II. bude zo strany kupujúceho uhradená na základe 

vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. 

                                                                          V. 

                                                            Prepravné doklady 



Doklady vzťahujúce sa k predmetu plnenia budú za 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. 

                                                                                      VI.  

                                                                            Vlastnícke právo 

Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobudne kupujúci až zaplatením vyfakturovanej ceny. 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho potom, čo mu tento bol odovzdaný 

priamo, resp. prepravcovi, alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci 

poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. 

                                                                                   VII.  

                                                                   Odstúpenie od zmluvy 

Omeškanie kupujúceho pri plnení svojich povinností považuje predávajúci za podstatné porušenie 

zmluvy. 

Nesplnenie tejto povinnosti zakladá predávajúcemu právo odstúpiť od zmluvy. Povinnosť zo strany 

predávajúceho je splnená, ak to oznámi strane neplniacej si svoje povinnosti bez zbytočného odkladu 

po tom, čo sa  o tomto porušení dozvedel. 

Predávajúci je oprávnený odoprieť dodávky v prípade, že kupujúci je v omeškaní zo zaplatením 

faktúr, resp. vyúčtovaných úrokov z omeškania. 

                                                                                   VIII.  

                                                            Akosť a zodpovednosť za vady 

Predávajúci prehlasuje, že tovar  dodaný na základe tejto zmluvy  bude vykazovať kvalitu dohodnutú 

v časti  I. tejto zmluvy. 

Prípadné vady tovaru môže kupujúci reklamovať takto. 

- vady kvantitatívne a vady zistiteľné vizuálnou kontrolou do 5 kalendárnych dní od dodania 

tovaru 

- neuplatnené nároky z titulu vadného plnenia v dohodnutých lehotách má za následok zánik 

práva z tohto titulu. 

 

Kupujúci si svoje právo z titulu vadného plnenia uplatňuje písomne a vo svojej reklamácii 

uvedie: popis vád na dodanom tovare, dátum dodania tovaru, množstvo vadného tovaru, 

svoj nárok z titulu vadného plnenia. 

Predávajúci sa k písomnej reklamácii vyjadrí, resp. dostaví sa k reklamačnému konaniu 

v lehote do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

Kupujúci je do doby reklamačného konania povinný tovar uskladniť oddelene. 

                                                                      IX. 

                                                      Čiastočné plnenia 

Plnenie menšieho množstva ako bolo dohodnuté zo strany predávajúceho sa nepovažuje za vadu 

plnenia, ale za plnenie čiastočné. 

  



                                                                             X.  

                                                            Zmena kúpnej zmluvy 

Zmenu zmluvne dohodnutých podmienok možno upraviť po dohode strán dodatkom, výhradne 

písomnou formou. 

                                                                           XI.  

                                                           Osobitné dojednania 

Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých  každá  zmluvná strana  dostane po 

jednom. 

 

V Nižnej Jablonke  dňa  10.08.2022                                              

 

 

 

Predávajúci: .............................................                Kupujúci:........................................................ 


