
Kúpna zmluva 

Uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich  Obchodného zákonníka 

medzi 

1. Predávajúci :   Obchodné meno: P M, s.r.o. 

                              Štatutárny zástupca: Anna Švecová 

                              Sídlo: Beňadická 3008/19,  851 06 Bratislava- Petržalka  

      Prevádzka: Poľnohospodársky dvor VKK Hucín, 04913 Hucín 

                              IČO: 31721974 

                              DIČ: SK 2020500229 

      IČ DPH: SK 7120001460 

                              Bankové spojenie: VUB- Revúca 

                              Číslo účtu: 1585672754/0200 

 

2. Kupujúci :       Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Krivany 

                              Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Kromková 

    Sídlo: Krivany 1, 082 71 Krivany 

    IČO : 37876996 

    IČ DPH: SK 2021673588 

    Bankové spojenie: VUB 

    Číslo účtu: 1636793151/0200 

                                

                                I. Základné ustanovenia 

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

v lehote uvedenej v čl. III tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo na tento tovar, 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. Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú kúpnu 

cenu riadne a včas. 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: 

Názov tovaru:  drevná štiepka 

 



Špecifikácia tovaru: 

     Drevná štiepka musí byt o veľkosti G50-80 (5-8 cm frakcia) a nesmie obsahovať kovové 

predmety, skaly a iný nežiaduci materiál. 
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2. Účastníci sa dohodli že: 

a) Na zisťovanie množstva štiepky sa použije váha na bioplynovej stanici v Jelšave 

b) Na meranie vlhkosti sa použije úradne overiteľný vlhkomer značky METTLER TOLEDO 

c) Objednávky sa budú prijímať telefonicky a s následnou realizáciou objednávky najneskôr 

do 7 dni. 

 III. Čas a miesto plnenia. 

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú so  začiatkom  plnenia dňa 12.10.2021 do 

12.10.2022. Miestom plnenia je ZŠ s MŠ  Krivany, 082 71 Krivany. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste odovzdania tovaru. 

3. 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 porušenia povinnosti predávajúceho. 

4. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy z predávajúceho na kupujúceho prechádza až po 

uhradení celej kúpnej ceny a prevzatí tovaru kupujúcim. 

5. Kupujúci, resp. nim splnomocnená osoba alebo prepravca je povinný predávajúcemu písomne 

potvrdiť prevzatie tovar. 

IV. Kúpna cena 

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

pre obchodný celok vo výške 130 €/tona do 25% vlhkosti. 

2. Prepravu tovaru zabezpečí predávajúci: sklad - odvozné miesto na vlastné náklady. 

3. V prípade zmien výrobných nákladov drevnej energetickej štiepky sa bude cena/tonu 

upravovať formou dodatku. 

V. Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej splatnosti vystavených faktúr. 

2. Faktúra bude vystavená po dodaní daného množstva štiepky v mesačných intervaloch 

3. Lehota splatnosti začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry. 

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

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

deň omeškania. 

 

V Hucíne dňa   12.10.2021 

 

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

                       kupujúci                                                                            predávajúci  

 


