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Rámcová zmluva č. 1/3299/2013 
uzatvorená  podľa  § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 

medzi 
 

Zmluvné strany: 
 

1. Predávajúcim :   LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  

                               Odštepný závod Semenoles  

 Sídlo: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok 

                               v zastúpení : Ing. Ján Rak  riaditeľ OZ  Semenoles 

                               IČO : 36038351, IČ DPH: SK2020087982 

                               Bankové spojenie : VÚB Liptovský Hrádok číslo účtu: 3308342/0200 

                               Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

                               oddiel Pš, vložka č. 155/S, zo dňa 29.10.1999.  
 

/ ďalej  “predávajúci“/ 
 

2. Kupujúcim         Brezina – pozemkové spoločenstvo Švábovce 

(Názov v zmysle obchodného registra / živnostenského listu/ registra pozemkových 

spoločenstiev): ObU v Poprade, reg. Č. 9/96 

                               Sídlo: 059 12 Švábovce 

                               V zastúpení : Ing. Dušan Čáky  funkcia: Predseda PS 

                               DIČ:  1020724254  

                               Bankové spojenie : SBERBANK Poprad, číslo účtu:4310224702/3100 

                               Číslo registra pozemkových spoločenstiev: 13/PP/BPS 

                                                      

/ďalej  „kupujúci“/                                           

                       

I.  

Základné ustanovenia 
 

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto zmluvy v čase 

uvedenom v čl. III tejto zmluvy a previesť  na neho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa 

zaväzuje tento tovar kúpiť. Kupujúci prehlasuje, že nie je v úpadku a ani nespĺňa podmienky na 

vyhlásenie konkurzu a je schopný za dodaný tovar uhrádzať kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy 

za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. Zmluva obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv 

a povinností  zmluvných strán.   

 
 

II.  

Predmet zmluvy 
 

1.   Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: 

 

            Názov výrobku : sadenice voľnokorenné, príp. krytokorenné  

 Druh a množstvo bude špecifikované v dodatku k tejto zmluve. 
 

2. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s  nižšie uvedenou STN a spolu so  vzájomne odsúhlasenými 

technickými špecifikáciami je uzrozumený a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. 

      3. Kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovať  podľa STN 48 22 11. 
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III.  

Čas a miesto plnenia. 

Prechod nebezpečenstva škody na tovare 
 

1.   Čas a miesto plnenia bude dohodnuté v dodatku k zmluve.  

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

      tovaru  prvému  prepravcovi  alebo odovzdaním  tovaru  v  mieste  plnenia  kupujúcemu,  resp.  jeho     

      splnomocnenej  osobe. 

4.   Prípadná   škoda,   ktorá  vznikne  na  tovare  po  prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho,  nemá  

      vplyv   na  povinnosť  kupujúceho  zaplatiť  kúpnu  cenu,   len   keby   ku   škode   na   tovare   došlo  

       v dôsledku  zavineného  porušenia  povinností  predávajúceho. 

 

IV.  

Kúpna cena 
 

1.  Za  dodanie  tovaru  uvedeného v  čl. II. sa kupujúci  zaväzuje zaplatiť  kúpnu cenu uvedenú v  čl. II.  

     Cena  tovaru  je  stanovená   dohodou  zmluvných  strán , v  súlade so zákonom  NR  SR  č. 18/1996  

     Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2.  K  cenám   bude  účtovaná  daň  z  pridanej   hodnoty  v  zmysle   zákona NR  SR   č.  222/2004  Z.z. 

     a jeho doplnkov v znení  neskorších  predpisov. 

3.  Kúpna cena bude znížená o zľavy po splnení nasledovných podmienok: 

 

a) Dĺžka platnosti 
zmluvy v rokoch 

1 2 3 4 5+ 

   Výška zľavy 0,5 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 

b) Zľava za 

odobraté 
množstvo 

nad 10 000 sadeníc 1%   
nad  100 000 sadeníc 

2% 

nad 300 000 sadeníc 

3% 

c) Zľava za platbu 

pri odbere (10 

a viac tis. sadeníc) 
                                                     2 % 

 

V. 

Platobné podmienky 
  

1.   Kupujúci  zaplatí   dohodnutú  kúpnu  cenu, vyfakturovanú predávajúcim v lehote splatnosti do 14 

dní, pokiaľ platba nenastane podľa čl. IV. bodu 3).   Predávajúci  je  oprávnený  fakturovať aj   každé 

čiastočné plnenie.  

2.   Lehota  splatnosti začína  plynúť odo dňa vystavenia faktúry. 

3.   Platobná podmienka   je splnená pripísaním  platenej  čiastky  na účet  predávajúceho v tejto lehote. 

4.  V    prípade,   že    sa   kupujúci  dostane  s   úhradou  kúpnej   ceny  do   omeškania,  vzniká   právo  

predávajúcemu    účtovať   úrok  z   omeškania   vo  výške   0,025 %  z  dlžnej sumy  za  každý  deň      

omeškania. Výška úroku sa mení podľa sadzby NBS. Kupujúci je povinný aktuálnu výšku úroku       

akceptovať. 

  

VI. 

Kvalita tovaru. Reklamácie vád. 

 

1.  Predávajúci   garantuje  kupujúcemu, že  tovar  dodaný  na základe  tejto zmluvy bude  vykazovať  

     kvalitu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy. 

2.  Predávajúci     neručí    za   vady,  ktoré   vzniknú  na   tovare  v  čase   prechodu  a po    prechode  
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    nebezpečenstva škody na kupujúceho. 

3. Vady  tovaru  pred prechodom nebezpečenstva škody  môže  kupujúci písomne reklamovať  takto:    

 vady  kvantitatívne v   lehote  do  5 dní  od  dodania   tovaru a  vady  zistené   vizuálnou  

kontrolou pri prevzatí tovaru 

 neuplatnenie   nároku  z  titulu  vadného  plnenia  v dohodnutej  lehote  má  za  následok  

zánik práva z tohto titulu. 

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

    uvedie: 

 číslo kúpnej zmluvy 

 číslo dodacieho listu a dátum dodania tovaru 

 druh tovaru 

 popis vád na dodanom tovare 

 množstvo vadného tovaru 

 svoj nárok z titulu vadného plnenia 

5. Kupujúci  je   povinný  vadný   tovar  uložiť   osobitne   a vyzvať   predávajúceho  na prerokovanie  

   reklamácie.  Predávajúci  je   povinný  zúčastniť  sa  reklamačného  konania  v  lehote do 5 dní odo  

   dňa   doručenia  reklamácie,  resp.  v  tomto  čase  oznámiť  kupujúcemu  svoje  stanovisko. 

 

VII. 

Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Prepravné   doklady   / dodací list,  sprievodný  list,  list  o pôvode/,  vzťahujúce  sa   k  predmetu 

plnenia    budú     zo   strany    predávajúceho    vyhotovené    a    zaslané    kupujúcemu   v    deň  

vyexpedovania  tovaru. 

2. Zmeny     podmienok    zmluvne   dohodnutých   možno   upraviť  po   dohode   strán    dodatkom  

výhradne písomnou  formou. 

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

vadu    plnenia,   ale     za   plnenie  čiastočné.   Kupujúci   v    tomto    prípade      nebude      voči 

predávajúcemu   uplatňovať   penalizáciu.  Kupujúci  je  povinný  prevziať  aj  čiastočné   plnenie.  

4. Splnenie  záväzku dodania  podľa tejto zmluvy  sa  považuje  dodanie tovaru s odchýlkou ± 20 %. 

5. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné a požiarne  predpisy na pracovisku predávajúceho. 

6. Dodržiavanie  bezpečnostných a  požiarnych predpisov na  pracovisku predávajúceho sa vzťahuje  

aj na osoby splnomocnené kupujúcim.                                                            

 

VIII. 

Osobitné ustanovenia  

 
 

1) Predávajúci    prehlasuje   dodržanie   platobnej   podmienky   za  podstatnú   náležitosť     

zmluvy. 

2) V   prípade  nezaplatenia   akéhokoľvek  finančného   záväzku  kupujúceho   voči   

predávajúcemu vzniknutého  z   tejto  zmluvy  alebo   z   iného  záväzkového   vzťahu,    má   

predávajúci    právo pozastaviť  dodávky  po   dobu  omeškania   kupujúceho  so   zaplatením  

peňažných   pohľadávok voči  predávajúcemu.   

3) Táto  zmluva  sa uzatvára  na  dobu  určitú  do 31.12.2014 

4) Zmluvu  môže  ukončiť  každá  zo zmluvných strán výpoveďou s výpovednou lehotou jeden 

mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca   nasledujúceho  po doručení písomnej 

výpovede  druhej  zmluvnej  strane.  

5) Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy jednostranným právnym úkonom ak: 

a) kupujúci bol počas platnosti kúpnej zmluvy dva krát v omeškaní s platbou 
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za odobratý tovar, pri ktorej prekročil lehotu splatnosti viac ako o 5 pracovných dní. 

b) alebo kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny za odobratý tovar viac ako 15 kalendárnych dní.  

c) alebo kupujúci preukázateľne dodá tovar zakúpený u predávajúceho, za účelom jeho následného 

predaja, tretej osobe, 

d) predávajúcemu vzniklo počas platnosti tejto zmluvy právo odstúpiť od inej zmluvy uzatvorenej s 

kupujúcim, 

e) kupujúci je v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek finančného záväzku z iného záväzkového 

vzťahu voči predávajúcemu o viac ako 15 kalendárnych dní. 

6) Zmluva  môže zaniknúť  takisto  dohodou  zmluvných  strán.  

7) Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť sa bude druhej zmluvnej strane doručovať 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto   zmluvy, prípadne  inú  adresu  oznámenú  vopred druhej 

zmluvnej strane, pričom písomnosť sa  bude  považovať za doručenú aj  v  prípade jej 

neprevzatia adresátom a  vrátenia  odosielateľovi.    Dňom   doručenia   bude  v   takom  prípade   

deň   vrátenia   zásielky odosielateľovi.      

8) Zmluva   nadobúda  platnosť dňom   podpísania  tejto   zmluvy   zmluvnými  stranami.  

9) Táto  zmluva  nadobúda účinnosť  dňom nasledujúcim po dni  zverejnenia tejto zmluvy na 

základe zákona číslo 546/2010 Z.z.  

10) Na   zmluvou  neupravené  vzťahy    platia   príslušné  ustanovenia   Obchodného  zákonníka. 

11) Zmluvné   strany  s  obsahom  zmluvy  súhlasia,  čo  potvrdzujú   svojimi  podpismi. 

12) Zmluva  bola   vypracovaná  v 3  vyhotoveniach,  pričom    jedno  vyhotovenie  dostane   

kupujúci  a  dve  predávajúci. 

13) Zmluvné    strany    výslovne   súhlasia    so    zverejnením   zmluvy  v  jej plnom  rozsahu  

vrátane  príloh a  dodatkov v  centrálnom registri  zmlúv vedenom na  Úrade  vlády SR 

 

 

 

 

 

 

 

V Švabovciach   dňa  9.4.2013                      V Liptovskom Hrádku   dňa 19.4.2013 

 

 

Kupujúci:                                                                     Predávajúci: 

 

 

 

 

 

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

                     Ing. Dušan Čáky            Ing. Ján Rak 

                               Predseda PS                                                                     riaditeľ OZ 


