
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica, Slovenská 15, 056 01 GELNICA 
 
 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 – 470 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
 

Kupujúci: TAPER, spol. s.r.o. 
 Bajkalská 715/22 

821 09 BRATISLAVA  
 IČO: 31701515 
 DIČ: 2020484191 
 IČ DPH: SK2020484191 
 Bankové spojenie: Tatrabanka 
 Číslo účtu: 2624814087/1100 
 Telefón: 055 7296961-2 fax: 055 7296963 
        p. Dvořák - 0905902268 
 
Predávajúci: GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica 
 Slovenská 15 
 056 01 GELNICA 
 IČO: 31 684 378 
 DIČ: 2020501648 
 IČ DPH: SK2020501648 
 Bankové spojenie: VÚB Spišská Nová Ves 
 Číslo účtu: 361645-592/0200 
 Telefón: 053 47 99 391 
 Fax: 053/47 99 391 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodov 4. 1 – 4. 4. 
4. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 
4. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po zaplatení 

kúpnej ceny. 
4. Predmetom zmluvy je predaj drevnej hmoty podľa STN alebo podľa dohody 

medzi predávajúcim a kupujúcim. 
4. 1. Piliarska guľatina ihličnatá 

drevina.....SM, JD................... 
dĺžka........4, 5, 6 m, príp. podľa objednávky................. 
priemer na hornom čele........ + II. hr. stupeň................... 
priemer na dolnom čele......... – 60 cm..................... 
množstvo......400......... m3 

 



4. 2. Piliarska guľatina listnatá 
drevina........BK, JV, JS.............. 
dĺžka......4 m............... 
priemer na hornom čele......+ 20 cm...................... 
priemer na dolnom čele.............................. 
množstvo.......podľa možností................. m3 

4. 3. Energetické vlákninové drevo ihličnaté 
drevina....SM, JD, SC, BO.............. 
dĺžka........2, 2.5 m .................. 
priemer na hornom čele............................. 
priemer na dolnom čele........................... 
množstvo....700........ m3 

4. 4. Vlákninové drevo listnaté 
drevina.....BK, JV, JS.................... 
dĺžka.......... 4 m............................ 
priemer na hornom čele......+8 cm.................. 
priemer na dolnom čele......................... 
množstvo..........200... ................. m3 

 
 

Čl. III 
Čas plnenia 

 
1. Zmluva uzatvára na dobu určitú s dobou plnenia ...3.Q+4.Q/2019............ v 

dohodnutej cene podľa čl. IV a množstve a kvalite podľa bodov 4. 1 – 4. 4. 
 

Čl. IV 
Cena 

 
1. Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. 

v platnom znení) a podrobná špecifikácia jednotlivých druhov tovarov s určením 
ceny je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Pre obdobie určené v čl. III je cena 
nasledovná: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. V 

Platobné podmienky 
 
1. Cena tovaru bude zaplatená kupujúcim na základe faktúr vystavených 

predávajúcim tak, že cena bude fakturovaná ku dňu doručenia preberacieho 
protokolu s dobou splatnosti ......15.......... dni. 

Sortiment Cena FČO - kamión bez 
DPH 

Ihlič. guľ. SM, JD 
III.A, 
III.B, 
III.C 

podľa preberacieho protokolu 

Energetické vlákninové drevo ihličnaté  podľa preberacieho protokolu 

list. guľ. BK, JV, JS III.B podľa preberacieho protokolu 

list. vláknina. BK, JV, JS III.C podľa preberacieho protokolu 



Čl. VI 
Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie 

 
1. Kupujúci oznámi reklamáciu tovaru predávajúcemu do dvoch dní od prevzatia 

tovaru, pričom reklamovaný tovar musí byť k dispozícii na prehliadku 
predávajúcemu po dobu dvoch dní od ohlásenia reklamácie. 

 
 

Čl. VII 
Dodacie podmienky 

 
1. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy v bode 4. 1 – 4. 4 bude dodaný podľa 

požiadaviek odberateľa 
a/ vagónmi 
b/ autami 

2. Prepravné a stojné refakturujeme kupujúcemu. 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluva sa 

vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a akákoľvek zmena môže byť prevedená len na 
základe dohody zmluvných strán písomnou formou. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je povinnou osobou v zmysle §2 ods. 3 
Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení  
a svojím podpisom vyjadruje súhlas so zverejnením a sprístupnením obsahu 
zmluvy a zmluva nadobúda účinnosť najskôr dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia na webovej stránke predávajúceho. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenník odpredávaných sortimentov. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne 
a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
 
 
 
V Gelnici, dňa.... 20.5.2019.......  V .....Košiciach.............. dňa.....22.5.2019... 
 
 
 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
 
.................................................................  ................................................ 

Ing. Štefan NEMČÍK    Podpis a pečiatka kupujúceho 
konateľ spoločnosti 

  GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica 


