Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
1.

Predávajúci:

Obec Žitná-Radiša
IČO: 00311383
so sídlom Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec
bankové spojenie: VUB Bánovce nad Bebravou, č.ú. 6127-192/0200
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Rudolf Botka - starosta
(ďalej ako „predávajúci“)
a

2.

Kupujúci:

R-Consult s. r. o.
IČO: 36299103
so sídlom SNP 520/94, 956 41 Uhrovec
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčínl
bankové spojenie:
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Pavol Rusnák – konateľ
(ďalej ako „kupujúci“)

I.
Úvodné ustanovenia
Predávajúci je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Žitná parc. č.2088/1 o výmere 77 967m2 vedené ako
lesné pozemky na ktorých sa nachádza ťažobné územie LHC Uhrovec č. porastu 220 A10.
Predávajúci vyhlásil výberové konanie na "Predaj dreva na pni" v uvedenom poraste, ktorého
úspešným záujemcom sa stal kupujúci

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj vyťaženého dreva z uvedeného porastu za nasledujúcich
podmienok:
druh ťažby - maloplošný holorub v pásoch na dve výšky
miesto ťažby - porast 220 A10 na parc. č.2088/1 v k.ú Žitná
spôsob ťažby - stromová metóda, celé stromy sa vytiahnu na odvozné miesto
množstvo dreva - podľa skutočne vyťaženej, vytriedenej a zmeranej hmoty

III.
Kúpna cena
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej kúpnej cene, ktorú kupujúci uhradí predávajúcemu na
účet :
borovica - vláknina aj guľatina - 34.-EUR / m3 (slovom tridsaťštyri eur)
buk - guľatina II. - 49 EUR/m3 ( slovom štyridsaťdeväť eur), A+B - 39.-EUR/m3 (slovom
tridsaťdeväť eur), C- 29.-EUR/m3 (slovom dvadsaťdeväť eur), vláknina - 24.-EUR/m3(slovom
dvadsaťštyri eur)
hrab - vláknina - 24.-EUR/m3 (slovom dvadsaťštyri eur), cer - vláknina - 24.-EUR/m3(slovom
dvadsaťštyri eur) , štiepka - 50% z hodnoty jej predaja

Kúpna cena bude predávajúcemu uhradená na základe potvrdených dodacích listov a následnej
faktúry do 30 dní odo dňa odvozu dreva.

IV.
Podmienky ťažby
Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť si ťažbu na vlastné náklady a zodpovedá za bezpečnosť a
ochranu zdravia pracovníkov vykonávajúcich ťažbu, ako aj tretích osôb nachádzajúcich sa v priestoroch
ťažby.
Kupujúci akceptuje skutočnosť, že kontrolu a evidenciu preberania vyťaženého dreva a jeho odvoz
budú vykonávať dvaja poverení zástupcovia predávajúceho, ako aj lesný hospodár, ktorý je oprávnený aj
kontrolovať stav vyčistenia plochy po ťažbe.
Kupujúci sa zaväzuje že ťažobnými mechanizmami bude ťažbu vykonávať s čo najmenším
poškodením lesných porastov v mieste ťažby a jej okolí a vyťažená plocha bude riadne vyčistená.
Kupujúci sa zaväzuje , že po ukončení ťažby sa na odvoznom mieste zrealizuje štiepkovanie
haluziny a odvozné miesto sa riadne vyčistí.
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť podľa svojich možností súčinnosť v prípade potreby
kupujúcemu na zabezpečenie plynulej ťažby.

V.
Doba realizácie zmluvy
Realizácia ťažby dreva je stanovená v lehote od 15.10.2012 do 31.11.2012
Kupujúci prehlasuje, že sa osobnou prehliadkou oboznámil s miestom ťažby a toto mu je známe.

VI.
Ostatné dojednania
V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo
výške 0,05% z celkovej dlžnej sumy za každá deň omeškania.
Kupujúci prehlasuje, že sa osobnou prehliadkou oboznámil s kvalitou ťaženej drevnej hmoty, že
táto je zohľadnená v kúpnej cene a že si nebude uplatňovať nárok na prípadnú reklamáciu drevnej moty,
týkajúcu sa jej kvality.

VII.
Záverečné ustanovenia
Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných
strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Žitnej-Radiši, dňa 12.10.2012

Ing. Rudolf Botka, v.r.

Ing. Pavol Rusnák , v.r.

Obec Žitná-Radiša - predávajúci

R-Consult s.r.o. Uhrovec - kupujúci

