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Rámcová  zmluva o dodávke  

zostatkovej energetickej biomasy - štiepky 

na obdobie vykurovacej sezóny 2020/2021 

 
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

  

medzi účastníkmi:  

 

 

1. Kupujúci:    Zvolenská teplárenská, a.s. 
Sídlo: Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

Oddiel: Sa, vložka č.: 686/S 

Zastúpený: Ing. Anton Brčka, predseda predstavenstva                       

                   Mgr. Ján Štriho, EMBA, podpredseda predstavenstva 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

Číslo účtu:  3596417758/0200 

IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758 

BIC:  SUBASKBX 

IČO: 36052248 

IČ DPH: SK2020070030 

DIČ: 2020070030 

 

ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

 

a 

 

 

2. Predávajúci:  LES - VP a syn, s.r.o. 
Sídlo: Janka Kráľa 2516/40, Hriňová 962 05 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

   Oddiel: Sro, vložka č.: 14895/S 

Zastúpený: Vladimír Poduška, konateľ spoločnosti 

  IBAN:  SK59 0900 0000 0004 0348 9162 

IČO: 44167 091 

IČ DPH: SK2022621733 

DIČ: SK2022621733 

 

(ďalej len ako „Predávajúci“) 

 

 

takto:  
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Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

 

1. Predmetom tejto Rámcovej zmluvy (ďalej len zmluva) je záväzok Predávajúceho 

dodať Kupujúcemu energetickú drevnú štiepku (ďalej len "štiepka") špecifikovanú 

v bode 2 tohto článku Zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k štiepke 

a záväzok Kupujúceho dodanú štiepku prevziať a zaplatiť za ňu Predávajúcemu kúpnu 

cenu v zmysle článku II. tejto Zmluvy.  

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu štiepku s kvalitatívnymi znakmi v zmysle 

Prílohy č. 2 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.  

 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu štiepku riadne a včas, a to v množstve 

a lehotách dohodnutých v Harmonograme dodávok, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto 

zmluvy, pričom množstvo špecifikované v Harmonograme dodávok je len približné 

množstvo, ktoré sa môže meniť v závislosti od upresňovania množstva podľa bodu 4. 

tohto článku Zmluvy v rozmedzí podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy. Predávajúci sa 

zaväzuje dodávať Kupujúcemu štiepku kontinuálne počas celej vykurovacej sezóny.  

 

4. Požadované množstvo štiepky môže byť Kupujúcim upresňované podľa vývoja 

klimatických podmienok, a to na základe objednávky zaslanej Predávajúcemu e-

mailom na adresu: v.poduska@gmail.com najneskôr 2 pracovné dni pred 

požadovanou dodávkou štiepky. Takto zaslaná objednávka sa považuje pre 

Predávajúceho za záväznú po odsúhlasení Predávajúcim. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodané množstvo štiepky bude za obdobie od 

13.10.2020 do 31.3.2021 v množstve minimálne 6000 t, maximálne 8000 ton. 

 

6. Kupujúci sa zaväzuje, že za včasné a riadne dodanie objednanej štiepky špecifikovanej 

v článku I., bod 1 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 2, zaplatí Predávajúcemu cenu určenú 

v článku II. tejto Zmluvy. 

 

 

 

Článok II. 

Kúpna cena 
 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za 

objednanú a riadne dodanú štiepku kúpnu cenu vrátane dopravy v zmysle Cenníka, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

 

2. Ceny podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy sú stanovené bez DPH. Príslušná DPH bude 

k cenám účtovaná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 

vystavenia faktúry. 

 

3. Kúpna cena vrátane ceny za dopravu štiepky podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy 

zahŕňa všetky náklady Predávajúceho spojené s dodaním štiepky do miesta dodania 

špecifikovaného v článku IV. tejto Zmluvy. 



Strana 3 z 9 

 

Článok III. 

Fakturovanie a platobné podmienky 
 

 

1. Kúpna cena za objednanú a dodanú štiepku podľa článku II. tejto Zmluvy vrátane ceny 

za dopravu štiepky je splatná na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, najneskôr 

však do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry za predpokladu doručenia faktúry 

Kupujúcemu do 3 pracovných dní od jej vystavenia, a to na bankový účet a číslo účtu 

Predávajúceho uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že faktúra nebude doručená 

Kupujúcemu do 3 pracovných dní od jej vystavenia, stane sa faktúra splatnou až 60 

dní odo dňa, keď bola Kupujúcemu skutočne doručená.  

 

2. Fakturačným obdobím je jeden pracovný týždeň (pondelok až piatok). 

 

3. Kupujúci sa zaväzuje zasielať Predávajúcemu Protokol o vlhkosti za denné dodávky 

dodanej drevnej štiepky s uvedením odobratého množstva a relatívnej vlhkosti 

jednotlivých dodávok štiepky raz denne na e-mail: v.poduska@gmail.com. Taktiež má 

Kupujúci povinnosť zasielať súhrnnú písomnú rekapituláciu prevzatého množstva 

štiepky za dodávky na týždennej báze a to do konca nasledujúceho pracovného týždňa 

po sledovanom období na e-mail: v.poduska@gmail.com, s uvedením čísla Vážneho 

lístka, evidenčného čísla vozidla, hmotnosti a relatívnej vlhkosti. Predávajúci 

odsúhlasí písomnú rekapituláciu svojím podpisom a takto odsúhlasená rekapitulácia sa 

stáva prílohou faktúry.  

 

4. Fakturácia odobratého tovaru bude vykonaná v EUR/t. Faktúra bude obsahovať aj 

údaj o súhrnnej energii v MWh. 

 

5. Predávajúci vystaví faktúru na základe odsúhlasenej písomnej rekapitulácie 

odobratého množstva štiepky. Faktúra vystavená za dodávku štiepky musí obsahovať 

dodané množstvo v tonách a celkovú cenu za fakturačné obdobie v EUR bez DPH. 

 

6. V zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, sa zmluvné strany dohodli na 

znížení ceny za dodanie štiepky po vzniku daňovej povinnosti vo výške 2 % 

z celkovej fakturovanej dodávky, pričom na daňové účely sa nevykonajú dodatočné 

opravy základu DPH a dane z pridanej hodnoty pri znížení ceny. Predávajúci uvedie 

na faktúre za dodávku štiepky v poznámke aj informáciu o výške úhrady pri uplatnení 

skonta. Predávajúci zároveň vystaví doklad o poskytnutom skonte po každej pripísanej 

úhrade, ktorá bude spĺňať podmienky skonta a doručí ho Kupujúcemu. V tomto 

doklade sa už nebude opravovať DPH. 

 

 

 

Článok IV. 

Spôsob a miesto dodania 
 

 

1. Predávajúci je povinný dodávať štiepku nákladnou automobilovou dopravou. 

2. Predávajúci je povinný dodať štiepku v množstve a lehotách špecifikovaných 

v Harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy do areálu spoločnosti 

Zvolenská teplárenská, a.s., na adrese: Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen, a to počas 
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pracovných dní, v čase od 6,00 hod. do 17,00 hod. Dodávka štiepky v inom čase je 

možná iba po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim. V prípade dodávok štiepky v 

inom vopred nedohodnutom termíne je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie 

dodávky štiepky. 

 

3. Predávajúci je pri dodaní štiepky povinný odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na 

príslušnú dodávku štiepky vzťahujú. V prípade, že Predávajúci neodovzdá 

Kupujúcemu doklady k tovaru, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie dodaného 

tovaru. Kupujúci je povinný prevzatie štiepky potvrdiť na dodacom liste a kópiu 

odovzdať prepravcovi. 

 

4. Kupujúci zabezpečí na svoje náklady váženie dodávky štiepky a následne vystaví 

Predávajúcemu doklad o hmotnosti tovaru – Vážny lístok, ktorý bude obsahovať:  

 

- číslo Vážneho lístka dodávky, 

- dátum a čas dodania, 

- hmotnosť dodávky, 

- evidenčné číslo dopravného prostriedku 

 

5. Zisťovanie relatívnej vlhkosti a ostatných kvalitatívnych znakov dodávky štiepky bude 

vykonávať Kupujúci na svoje náklady v areáli spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. 

v súlade s Metodikou preberania a kvalitatívnej kontroly dodávok drevných štiepok 

a ďalších tuhých biopalív (Príloha č. 3). V mieste zisťovania vlhkosti dodávky bude 

vystavený protokol o stanovení vlhkosti dodávky, ktorý bude obsahovať: číslo 

Vážneho lístka  dodávky, percento relatívnej vlhkosti odobratej vzorky, hmotnosť 

odobratej drevnej štiepky. 

 

6. V prípadoch, keď sa pri vizuálnej kontrole zistí, že analytická vzorka zjavne 

nezodpovedá kvalitatívnym zmluvným podmienkam, vykonajú sa ďalšie určenia 

kvalitatívnych znakov dodávky štiepky v zmysle Metodiky preberania a kvalitatívnej 

kontroly  dodávok drevných štiepok a ďalších tuhých biopalív (stanovenie veľkosti 

frakcií štiepky, množstva popola a pod. ). 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy je Príloha č.7 "Pokyny pre bezpečné 

správanie sa v priestoroch spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. vodičov nákladných 

áut – vjazd a vykládka štiepok". 

 

 

Článok V. 

Technické parametre 
 

 

1. Dodávka štiepky nesmie obsahovať žiadne kovové a veľké minerálne prímesi, ako 

kamene a blato. Znečistenie inými prímesami, ktoré by ohrozovali BOZP alebo 

možnosť použitia štiepky sa nedovoľuje.  

 

2. Technické parametre dodávanej štiepky zodpovedajú parametrom jemnozrnných 

energetických štiepok v  zmysle STN  48 0057 a STN 48 0058. Podiel kôry môže byť 

maximálne 10%. Relatívna vlhkosť jednotlivých dodávok štiepky môže byť 

maximálne 60%. 
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3. Pre výrobu štiepky nebudú použité výrobky, ktoré boli upravené náterom, lepiacimi 

hmotami alebo iným ekologicky závadným spôsobom. 

 

4. V prípade, že dodaná štiepka nebude spĺňať ktorýkoľvek z technických parametrov 

uvedených v ods. 1., 2. a 3. tohto článku a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, pôjde o vadnú 

dodávku a Kupujúci je oprávnený neprevziať vadnú dodávku, resp. požadovať, aby 

Predávajúci zabezpečil odvoz vadných dodávok štiepky z priestorov Kupujúceho na 

vlastné náklady. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady 
 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že štiepka bude dodaná v kvalite špecifikovanej v článku I. 

bod 2 tejto Zmluvy v požadovanom množstve v zmysle článku I. bod 3. a 4. tejto 

Zmluvy spôsobom podľa článku IV. tejto Zmluvy. 

  

2. V prípade, že Predávajúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z bodu 1 tohto článku 

Zmluvy, má dodaná štiepka vady, Kupujúci je oprávnený požadovať, aby Predávajúci 

zabezpečil odvoz vadných dodávok štiepky z priestorov Kupujúceho na vlastné 

náklady, resp. sa môže s predávajúcim dohodnúť na zľave z ceny vadných dodávok. 

 

3. Kupujúci oznámi Predávajúcemu zistené vady dodávky písomnou reklamáciou, ktorá 

bude obsahovať:  

- číslo kúpnej zmluvy, 

- číslo Vážeho lístka a dátum dodania tovaru, 

- evidenčné číslo dopravného prostriedku, 

- popis vád na dodanom tovare, 

- množstvo dodaného tovaru, 

- množstvo vadného tovaru, 

- svoj nárok z titulu vadného plnenia. 

 

4. Vady existujúce na tovare môže Kupujúci písomne reklamovať takto: 

- vady kvantitatívne a vady zistené vizuálnou kontrolou v lehote do 48 hodín od 

poskytnutia informácie o kvalite dodaného tovaru, 

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

zánik práva z tohto titulu. 

 

5. Kupujúci je povinný vadnú vzorku o hmotnosti cca 5 kg a jej fotodokumentáciu uložiť 

osobitne a vyzvať Predávajúceho na prerokovanie reklamácie. Kupujúci a Predávajúci 

sú povinní takúto vzorku parafovať svojím podpisom. Predávajúci je povinný 

zúčastniť sa reklamačného konania v lehote do 2 dní odo dňa doručenia reklamácie, 

resp. v tomto čase oznámiť Kupujúcemu svoje stanovisko. 

 

6. V prípade, že Predávajúci nezabezpečí odvoz vadnej dodávky z priestorov 

Kupujúceho v lehote piatich pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie  

Kupujúceho, dostáva sa Predávajúci do omeškania a Kupujúci je oprávnený 
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požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny 

vadnej dodávky za každý deň omeškania, a to až do jej odstránenia. 

 

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

 

1. Predávajúci je povinný plniť svoje zmluvné záväzky vyplývajúce pre neho z tejto 

Zmluvy riadne a včas, s náležitou odbornou a profesionálnou starostlivosťou, v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

2. V prípade, že Predávajúci nedodá tovar riadne a včas podľa tejto Zmluvy a podľa 

dohodnutého harmonogramu dodávok, dostáva sa Predávajúci do omeškania. 

Kupujúci je oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,03 % z ceny dodávky, s ktorou je Predávajúci v omeškaní, za každý deň 

omeškania, a to až do ich dodania, resp. do termínu kedy sa Predávajúci dohodol s 

Kupujúcim na zmene harmonogramu dodávok štiepky. Predmetná pokuta sa vypočíta 

z nedodaného množstva pri priemernej relatívnej vlhkosti dodávok štiepky za 

posledný mesiac. 

 

3. V prípade ak Kupujúci neuhradí svoje záväzky za dodávky štiepky v lehote splatnosti, 

má Predávajúci nárok na vyfakturovanie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

4. Predávajúci je oprávnený svoje zmluvné záväzky vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy 

realizovať prostredníctvom tretích osôb, pričom za ich riadne a včasné plnenie 

zodpovedá v plnej miere tak, akoby ich plnil sám. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách 

a skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy 

dozvedia. 

 

 

Článok VIII. 

Doba trvania Zmluvy 
 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

platnom znení. 

 

 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.4.2021. 

 

3. Túto Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných 

strán tejto Zmluvy, a to ku dňu stanovenému v tejto dohode. 
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4. Kupujúci môže vypovedať túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, ako aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede Predávajúcemu. Výpoveď musí byť písomná 

a doručená Predávajúcemu doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

 

 

5. Odstúpiť od tejto Zmluvy je Kupujúci oprávnený kedykoľvek v prípade, že dôjde 

k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy Predávajúcim. Odstúpenie od Zmluvy musí 

byť Predávajúcemu písomne doručené doporučenou zásielkou na adresu, uvedenú 

v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Kupujúceho na 

náhradu škody, vzniknutej v dôsledku takéhoto porušenia. 

 

 

6. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:  

 

- omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy a podľa 

dohodnutého harmonogramu dodávok potom, ako bude Predávajúci písomne 

vyzvaný na riadne dodanie tovaru, pričom tovar ani v dodatočne stanovenej lehote 

riadne nedodá, 

- prípad, keď Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar, ktorý nebude mať kvalitu určenú 

v článku I. bod 2 a nebude spĺňať technické parametre v zmysle článku V. tejto 

Zmluvy, 

- prípad, keď v 5-tich po sebe nasledujúcich dodávkach nebude preukázaná 

požadovaná kvalita štiepky v zmysle tejto Zmluvy. 

 

 

7. Predávajúci môže túto zmluvu vypovedať v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní 

úhrady ktorejkoľvek faktúry viac ako 30 pracovných dní odo dňa splatnosti faktúry. 

Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede Kupujúcemu. Výpoveď musí byť písomná a doručená 

Kupujúcemu doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 
 

 

1. Písomnosť je podľa tejto Zmluvy doručená dňom jej reálneho prevzatia druhou 

zmluvnou stranou, dňom odmietnutia jej prevzatia druhou zmluvnou stranou, a v 

prípade neprevzatia písomnosti uloženej na pošte, 3. dňom jej uloženia na pošte. 

 

 

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné prijať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán, písomne, vo forme očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými 

stranami na jednej listine, inak sú neplatné, a pre zmluvné strany tejto Zmluvy 

nezáväzné. 

 



Strana 8 z 9 

 

 

3. V prípade, ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu 

stane neplatným, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá ani nebude to mať 

za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení 

Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásadu dobrých 

mravov, rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie 

nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac 

podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť 

zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzatvorená, rovnako v prípade, ak 

k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo 

nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, 

potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú 

upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré 

zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

 

 

4. Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami 

príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Zmluvné strany berú 

na vedomie, že na vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa budú aplikovať 

najmä príslušné ustanovenia Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

 

5. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 identických exemplároch, pričom po jednom 

exemplári dostane každá zmluvná strana tejto Zmluvy. 

 

 

6. Zmluvné strany tejto Zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy dôkladne 

oboznámili, že sa zhoduje s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu schvaľujú a 

na znak svojho výslovného súhlasu s jej obsahom zmluvné strany Zmluvu aj 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Predávajúci je oprávnený postúpiť tretej osobe 

pohľadávky, alebo ich časť, ktoré mu vzniknú z tejto Zmluvy voči Kupujúcemu len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho, inak je takéto postúpenie 

pohľadávky neplatné. V prípade, ak túto povinnosť Predávajúci poruší, je povinný 

zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške pohľadávky, alebo jej časti, ktorú mal 

záujem takto tretej osobe postúpiť. 

 

 

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že na túto Zmluvu sa aplikujú príslušné ustanovenia 

Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov v 

súlade s príslušnými  ustanoveniami Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v platnom znení. 
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9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy: 

Príloha č. 1 Cenník štiepky  

Príloha č. 2 Špecifikácia kvalitatívnych parametrov biomasy  

Príloha č. 3 Metodika preberania a kvalitatívnej kontroly  dodávok drevných štiepok 

a ďalších tuhých biopalív 

Príloha č. 4 Všeobecné obchodné podmienky 

Príloha č. 5 Etický kódex dodávateľa 

Príloha č. 6 Harmonogram dodávok 

Príloha č. 7  Pokyny pre bezpečné správanie sa v priestoroch spoločnosti Zvolenská 

teplárenská, a.s. vodičov nákladných áut – vjazd a vykládka štiepok 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 1.11.2020    V Hriňovej, dňa 1.11.2020 

 

 

Kupujúci:      Predávajúci:  

 

 

Zvolenská teplárenská, a.s.    LES - VP a syn, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 ____________________________   ______________________________ 

     Ing. Anton Brčka     Vladimír Poduška  

 predseda predstavenstva              konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

____________________________  

 Mgr. Ján Štriho, EMBA    

        podpredseda predstavenstva 


