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KÚPNA ZMLUVA č. 31/04/22/2020  –  Verejná dražba dreva 
uzatvorená  podľa  § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejnej 

dražby  medzi: 

 

1.  Predávajúci:          Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  

                               Odštepný závod Košice  

  Sídlo: .Moyzesova 18, 042 39 Košice  

                                v zastúpení : Ing. Ján Marin, poverený riadením OZ Košice 

      IČO:36 038 351,  DIČ: 2020087982    

      IČ DPH: SK2020087982 

      Bankové spojenie : VÚB, a.s. Košice-mesto, číslo účtu: 9707512/0200 

 IBAN: SK27 0200 0000 0000 0970 7512, SWIFT: SUBASKBX 

                                Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

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

a 

2.  Kupujúcim :  KB KAPITAL, s.r.o.  

  Sídlo: Tkáčska 2/6507, 080 01 Prešov 

                                V zastúpení : Michal Paulus, konateľ 

                                IČO : 46 496 181   IČ DPH: SK 2023405703 

                                Bankové spojenie : Prima banka, a.s. Medzilaborce, číslo účtu: 

2652544002/5600 

IBAN: SK24 5600 0000 0026 5254 4002 

 Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro, 

vložka číslo: 25488/P zo dňa 01.02.2012 

 

I.   Predmet zmluvy, predmet kúpy a kúpna cena 

1. Predmetom   tejto zmluvy,  je na strane kupujúceho záväzok kúpiť, zaplatiť a odobrať tovar a  

na strane predávajúceho predať a dodať tovar a to v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich 

z tejto kúpnej zmluvy a dražobného poriadku.  Predmetom kúpy bude   kupujúcim  vydražená 

drevná hmota z verejnej dražby dreva, konanej v dňoch 18.11.2020-20.11.2020 na 

expedičnom sklade Haniska, v množstve, v kvalite a cene určenej samotnou verejnou dražbou  

pri tom tovare, pri ktorom bola ponuka kupujúceho vyhodnotená ako víťazná a prijatá 

predávajúcim,  alebo kupujúci bol predávajúcim oslovený, že prijíma a akceptuje aj jeho 

ponuku určenú postupom podľa čl. III. bodu 5.,  dražobného poriadku. 

2. Kúpna cena predávaného tovaru, je vo výške a  v súlade s výsledkami dražby dreva a v súlade 

so zákonom o cenách a je vypočítaná z ponukových cien kupujúceho za 1 m3 výrezov 

predávaných na verejnej dražbe dreva.  Ceny sú  cenami v parite EXW - miesto konania 

verejnej dražby, t.j., bez naloženia na dopravný prostriedok. Ceny sú uvádzané v jednotkovej 

cene za 1 m3 bez DPH. Naloženie vydraženého dreva môže byť  realizované predávajúcim po 

vzájomnej dohode,  pričom ak k tejto dohode dôjde, tak  sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za takto 

poskytnutú službu odplatu vo výške stanovenej v aktuálnom cenníku Odštepného závodu, a to 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim s lehotou splatnosti 7 dní od jej vystavenia. V 

prípade vagónovej dopravy prefakturuje predávajúci, kupujúcemu všetky náklady spojené s 

pristavením vagónov, splatnosť je do 7 dní od vystavenia faktúry.    

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

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

II. Miesto a čas plnenia, prechod  nebezpečenstva škody 

na tovare prechod  vlastníckeho práva k predmetu zmluvy a platobné podmienky 

1. Miestom plnenia  je expedičný sklad: Haniska odštepného závodu: Košice 
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2. Kupujúci sa za vydražený tovar zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do 7 dní odo dňa vystavenia 

faktúry (predfaktúry). Cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania na účet 

predávajúceho odštepného závodu v tejto lehote. Následne, je kupujúci povinný odobrať 

zaplatený tovar najneskôr do 21 dní, odo dňa splatnosti faktúry. 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare a prechod vlastníckeho práva, prechádza na kupujúceho 

momentom odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej osobe.  

 

III. Osobitné ustanovenia 

1. Kupujúci prehlasuje,  že súhlasí s dražobným poriadkom na verejnej dražbe dreva, konanej na  

Odštepnom závode  Košice,  dňa 18.11.2020-20.11.2020 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na základe zákona číslo 546/2010 Z. z. 

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 

a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3. Kupujúci poskytne predávajúcemu všetky doklady v zmysle § 43 ods. 5 zák. č. 222/2004 Z. z. 

o DPH v platnom znení, ktorými je predávajúci povinný preukázať, že boli splnené 

podmienky na dodanie tovaru s  oslobodením od dane. Ak kupujúci nesplní povinnosti 

vyplývajúce mu z § 43 ods. 5 zák. o DPH, vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie sumy 

od kupujúceho, zodpovedajúcej dodatočne odvedenej DPH, ktorú predávajúci odvedie 

v zmysle § 43 ods. 8 zák. o DPH.  

4. Kupujúci akceptuje zasielanie elektronických faktúr/predfaktúr  z e-mailových kont 

predávajúceho, z domény lesy.sk, na jeho e-mail: kbkapital@azet.sk   

5. Kupujúci je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy 

voči LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik len po ich predchádzajúcom písomnom 

súhlase. 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty 

jednostranným právnym úkonom, ak kupujúci nedodržal podmienky alebo časť podmienok, 

uvedených v bode 2. článku č. II. tejto zmluvy, alebo ak možnosť odstúpenia ustanovuje 

dražobný poriadok. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia, 

kupujúcemu.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že aj preukázateľné odopretie prevzatia, resp. neprevzatie 

akejkoľvek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej zmluvnej strane, má účinky 

doručenia takejto písomnosti a to dňom, kedy sa neprevzatá zásielka vráti odosielateľovi. 

8. Zmluva bola vypracovaná v 2 vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane kupujúci 

a jedno predávajúci.  

9. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

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

 

 

 

 

V Košiciach ,dňa 23.11.2020 

 

 

 

               kupujúci                                                                            predávajúci  

 

 

 

 

 

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

       Michal Paulus,                                                                        Ing. Ján Marcin, 

                       konateľ                                                       poverený riadením OZ Košice 

 


