
CRZ 6928/2021/LSR 
 

Kúpna zmluva č. 06/08/200/2021 
uzatvorená  podľa § 409 a nasled. Obchodného zákonníka 

medzi: 
 
 

1. Kupujúci:         Evanjelický a cirkevný zbor a.v. Záriečie  
                                
    Zastúpený :        Mgr. Miroslav Eštok                 
    IČO:        31926771 
    Banka:               Slovenská sporiteľňa a.s. 
    Č. účtu:              0063667670/0900 
 
 
2. Predávajúci :   Lesy Slovenskej republiky,  štátny podnik 
              Odštepný závod Považská Bystrica                                   
     Zastúpený:        Ing. Juraj Buzalka, riaditeľ OZ         
    IČO:       36 038 351 
    IČ DPH:           SK2020087982  
    Banka:              VÚB a.s. 
    Č. účtu:            1304372/0200, IBAN: SK61 0200 0000 0000 0130 4372 
    Zapísaný:           v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,   
            odd.  Pš,  vl: 155/S,  dňa 29.10.1999 
 
   

Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od 26.11. 2021 do 10. 12. 2021. 
 
 

I. Predmet zmluvy a cena 
 
1. Predmetom zmluvy je záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho v dohodnutom čase, kvalite 
a predpokladanom množstve tovar v tejto zmluve uvedený a poskytnúť zaň finančnú čiastku 
predávajúcemu so splatnosťou do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli na týchto cenách bez DPH  (s DPH) za dodaný tovar sadenice Smreka 
obyčajného (SM): 
 
Cena za 1 kus sadenice SM (volnokorenný) 0,26 € bez DPH (0,31 € s DPH) 
                                                                                                        
3. Zmluvné strany sa dohodli na týchto predpokladaných množstvách dodaného tovaru (sadenice SM): 
 
Sadenice SM volnokorenný  100 ks 
Predpokladaná celková cena za sadenice SM 26,00 € bez DPH (31,20 € s DPH) 
(predpokladaná celková cena za sadenice SM, BK spolu 26,00 € bez DPH (31,20 € s DPH) 
 

 
II. Kvalita 

 
Koreňový systém sadeníc SM bude ošetrený prípravkom proti vysušovaniu koreňov a uskladnený 
v tzv. „snehovej jame“. 
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III. Dodacia lehota 
 

1. Dodávka sadeníc bude vykonaná v čase od 26. 11. 2021 do 10. 12. 2021 
 
 

IV. Dopravné a preberacie podmienky 
 

Kupujúci si prevezme sadenice v tzv. „snehovej jame“ lokalita „Dešná“ v obvode LS Púchov podľa 
pokynov LS, ďalšiu prepravu sadeníc zabezpečuje kupujúci.  
 
 
 

V. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Zmluvné  strany  s obsahom  zmluvy  súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi . 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a  je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých  
2 prevezme predávajúci a l exemplár kupujúci. 
3. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh     
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.   
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z.z.. 
5. V prípade omeškania úhrady faktúry v zmysle článku I. kupujúceho s platením, môže si predávajúci 
uplatniť úrok z omeškania 0,03 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania. 
 

 
 
 
 
V Považskej Bystrici  dňa : 26.11.2021                          V Považskej Bystrici dňa: 26.11.2021 
 
 
 
 
 
 
..................................................                                                     .................................................... 
                predávajúci                                                                                         kupujúci                             
 
 
 
 

 
 


