
                                                   Kúpna zmluva  

                                          Na predaj a odber energetickej drevnej štiepky 

                                                                  číslo   03/2022 

1. Predávajúci   

Názov:                         Obecný úrad Nižná Jablonka 

Zastúpený:                 Martina Kucerová –starostka obce 

IČO:                             00323292 

DIČ:                             2021173660 

Bankové spojenie:   PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. 

 IBAN:                        SK82 5600 0000 0089 0357 4001 

 

2. Kupujúci: 

Názov:   Maroš Kruľ 

Zastúpený: Maroš Kruľ 

IČO:  37002597 

DIČ: SK 1020016624 

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBAN: SK7711000000002625551565 

(ďalej kupujúci). 

                                                                              I. 

                                                         Základne ustanovenia 

             Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzení v čl. II. tejto 

zmluvy najneskôr do lehoty uvedenej v čl. III. Tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo na 

tento tovar a kupujúci sa zaväzuje  zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto 

zmluvy. Zmluva obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie prác a povinnosti zmluvných strán. 

 II. 

                                                            Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj  energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky  

     v množstvo   200 t    

2. Za splnenie záväzku dodania podľa tejto zmluvy sa považuje  dodanie tovaru s odchýlkou + -  

        10%(celkového množstva) 



3. Avizovanie dodávok 

Za kupujúceho: 

Mob. 0907 666 586 

Email: krulmarosmail.com 

Za predávajúceho: Martina Kucerová – starostka obce 

Email: nizna.jablonka@gmail.com 

                                                                    III. 

                                                            Čas plnenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy do  31.03.2023 

                                                                   IV. 

                                                             Kúpna cena 

Za dodanie tovaru uvedeného v čl. I. sa kupujúci zaväzuje zaplatiť ďalej uvedenú a zmluvnými 

stranami dohodnutú kúpnu cenu: 

1. cena   5,00 € za tonu drevných energetických štiepok.     Cena je uvedené bez DPH. 

2. Skutočné množstvo odobratých štiepok za príslušný mesiac sa stanovuje ako súčet dodacích listov  

     s uvedením hmotnosti. 

3. Nebezpečenstvo škody  na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia. 

                                                                     V.  

                                       Fakturovanie a platobné podmienky. 

1. Kúpna cena  za dodaný tovar určená v čl. IV. bude zo strany kupujúceho uhrádzaná mesačne na  

     základe faktúr vystavených kupujúcim. 

2. Kupujúci je povinný odvážiť tovar ihneď po jeho prevzatí. Kupujúci je povinný posielať  

    predávajúcemu priebežne doklady o hmotnosti tovaru  za jednotlivé dodávky ihneď po ich  

     odvážení. 

3. Na konci mesiaca , zašle kupujúci predávajúcemu k odsúhlaseniu písomnú rekapituláciu  

     odobratého množstva drevných štiepok. 

4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania  s úhradou kúpnej ceny resp. jej časti, je povinný zaplatiť  

     predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z dlžnej sumy. 

                                                                     VI. 

                                                   Osobitné ustanovenia 

mailto:nizna.jablonka@gmail.com


1. Za podstatné porušenie tejto zmluvy je považované : 

a, V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej zmluvy resp. jej časti o viac ako 30 dní po  

    lehote splatnosti podľa bodu V /1 má predávajúci právo odstúpiť od tejto zmluvy jednostranným     

   písomným právnym úkonom. Kúpna zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení  

   kupujúcemu. 

2. Zmeny v ustanoveniach tejto kúpnej zmluvy  sa môžu uskutočniť výhradne na základe písomných 

    dodatkov odsúhlasených a podpísaných  štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých  

     každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

4. Zmluvné vzťahy sa v otázkach ktoré nie sú upravené priamo v zmluve riadia  ustanoveniami   

     zák.č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka. 

5. Zmluvné strany  a ich zástupcovia uzavreli zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej  

    nástupca nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. 

    Zástupcovia si zmluvu riadne  si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým    

     pojmom  a na znak súhlasu zmluvu podpísali. 

6.  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane dodatkov  

     v centrálnom registri zmlúv uvedenom na Úrade vlády SR. 

7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

     zmlúv na základe zákona č.546/2010 Z.z. 

 

V Nižnej Jablonke, dňa  ............................                    V Nižnej Jablonke, dňa............................... 

 

.................................................. ......................................................... 

 Martina Kucerová 

  starostka obce 

 


