
 

 
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci:  
Obchodné meno:  BIOPEL, a.s.  
Sídlo:    023 34  Kysucký Lieskovec 847 
Štatutárny orgán:  Mgr. Pavol Lenhart, predseda predstavenstva 
IČO:   46 823 492 
DIČ:   2023 596 542 
IČ DPH:  SK2023 596 542 
Bankové spojenie:  
IBAN:    
Zápis v OR:  Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 
0782/L 
Tel. č.:    041 451 0022 
E-mail:   info@biopel.sk 
(ďalej v texte zmluvy vystupuje ako „predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúci:  
Obchodné meno:  Obec Korňa   
Sídlo:    Korňa č. 517, 023 21  Korňa  
Štatutárny orgán:  Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce  
IČO:   00314064 
DIČ:   2020553062 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Tel. č.:    041/4356213 
E-mail:   korna@korna.sk 

(ďalej v texte zmluvy vystupuje ako „kupujúci“) 
(ďalej v texte zmluvy vystupujú spoločne ako „zmluvné strany“) 
 
 
 
 
 
 
 



Článok II. 
Predmet rámcovej dohody 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je „Dodanie drevených peletiek na vykurovanie 
budovy OU Korňa“, vrátene dodávky na miesto plnenia  a vykládky s nafúkaním peliet 
do skladového priestoru v mieste plnenia.  

2. Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym 
predpisom a požiadavkám na kvalitu predpísaných palív. 

3. Technické požiadavky na drevené pelety. Jedná sa o drevené pelety ENplus A1 podľa 
normy EN ISO 17225-2, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria: 
Priemer: 6 mm – 8 mm 
Dĺžka: max. 32 mm  
Hustota: 650-700 kg/m3  
Obsah vody v dodanom stave: max. 12 %  
Výhrevnosť: min. 17 MJ / kg  
Obsah popola po vysušení: max. 0,5 %  

4. Spôsob balenia: voľne sypané peletky. 
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny 

podľa tejto zmluvy. 
 
 

Článok III. 
Miesto plnenia 

 

1. Miestom plnenia tejto zmluvy je adresa: Obecný úrad Korňa, Korňa 517, 023 21, okres 
Čadca, Žilinský kraj. 

 
 

Článok IV. 
Zmluvná cena 

 

1. Celková cena za predmet tejto zmluvy je: 
- Cena bez DPH:  6.300,- € 
- DPH:   1.260,- € 
- Cena vrátane DPH: 7.560,- € 

 
 

Článok V. 
Zmluvné podmienky 

 

6. Požadované množstvo/rozsah zmluvného plnenia zmluvy je: 
Jednotka: tona 
Požadované množstvo: 35,0000 



7. Zmluva sa bude realizovať priebežne na základe čiastkových objednávok kupujúceho 
obsahujúcich informáciu o množstve, druhu požadovaného tovaru a mieste dodania 
(ďalej v texte dohody len „objednávka“).  

8. Objednávka bude nepravidelná, t. j. vo vykurovacej sezóne vždy podľa aktuálnej 
potreby a momentálnych skladových zásob kupujúceho upravená tak, aby stanovený 
objem mohol byť dodaný najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí objednávky. 

9. Fakturácia bude prebiehať po každej objednávke so splatnosťou faktúry 14 dní. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie jedného roka odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba 

písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, 
uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

3. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

4. Kúpna zmluva je vyhovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží jeden z nich. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.  

 
 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
 
 
V Kysuckom Lieskovci, dňa 03.09.2020   V Korni dňa 11.9.2020 
 
 
 
 
 
..............................................................  ............................................................. 

Mgr. Pavol Lenhart        Ing. Marianna Bebčáková 
       predseda predstavenstva                      starostka obce Korňa 
 
 

 


