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1. PREDMET DODÁVOK PARITA A CENA

1.1

Predmet, parita, cena a obdobie dodávok sa dohoduje v samostatných zmluvách
o dodávkach – kontraktoch (objednávkach na dané obdobie). Tieto obchodné
podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých kontraktov (objednávok).
Predávajúci (dodávateľ) podpisom kontraktu (objednávky) potvrdzuje, že sa oboznámil
s týmito obchodnými podmienkami a že sú pre neho záväzné. Parita dohodnutej ceny
bude špecifikovaná v samostatnom kontrakte (objednávke na dané obdobie).

2. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA, HLÁSENIE O DODÁVKACH
2.1.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za dodaný predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej
kupujúcim v mene a na účet predávajúceho podľa § 72 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení (samofakturácia), a to za dodávku tovaru – drevnej
hmoty, ktorú predávajúci dodá kupujúcemu. Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje
akceptovať faktúry, ktoré v jeho mene a na jeho účet vystavil kupujúci za podmienok
uvedených v tejto zmluve. Kupujúci vystaví faktúru na základe „Hlásenia o príjme",
ktoré predkladá predávajúcemu dva krát za mesiac, a to k 15. dňu a k poslednému dňu
mesiaca. Hlásenie obsahuje informáciu o dodávkach prijatých kupujúcim
v predchádzajúcom období. Cena uvedená v hlásení a faktúre bude upravená
o prípadné reklamačné zrážky v zmysle Technicko-preberacích podmienok, ktoré sú
taktiež súčasťou kontraktu (objednávky) a s ktorými sa predávajúci oboznámil a sú pre
neho záväzné.

2.2.

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a jej neoddeliteľnou prílohou
musí byť kópia „Hlásenia o príjme“, bez iných príloh (ak nie je dohodnuté
v kontrakte/objednávke inak). Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vystavenia,
ktorý nesmie byť nižší ako dátum vystavenia „Hlásenia o príjme“. Kupujúci vyfakturuje
len kupujúcim prevzaté množstvo uvedené v hlásení. V prípade vrátenia faktúry
predávajúcim z dôvodu jej chybného vystavenia, bude splatnosť opravenej faktúry –
dobropisu / ťarchopisu plynúť odo dňa jej opätovného vystavenia predávajúcim.

2.3.

Kúpna cena bude uhradená kupujúcim prevodným príkazom na účet predávajúceho.
Dohodnutá doba splatnosti faktúr je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry (ak nie je
dohodnuté inak). Splatnosť faktúry však nenastane skôr, ako sú ďalej uvedené dátumy
úhrad faktúr kupujúcim (t.j. 3. deň alebo 18. deň kalendárneho mesiaca) a za
podmienky, že ku dňu úhrady uplynie minimálne dohodnutá doba splatnosti od dátumu
vystavenia faktúry. Predávajúci berie na vedomie, že faktúry sú uhrádzané kupujúcim
3. deň alebo 18. deň v kalendárnom mesiaci. Ak tento deň pripadne na deň
pracovného voľna alebo pokoja, faktúra je splatná v najbližšom nasledujúcom
pracovnom dni. Faktúra sa považuje za uhradenú včas, ak bude kupujúcemu
v posledný deň splatnosti odpísaná z účtu v prospech predávajúceho, aj keď finančné
prostriedky budú pripísané na účet predávajúceho neskôr.

2.4.

V prípade uznania reklamácie upraví kupujúci daňový základ vo faktúre o reklamačnú
zrážku z ceny (v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty). Jednotlivé reklamačné
zrážky budú uplatnené v súlade s platnými Technicko – preberacími podmienkami,
ktoré sú taktiež súčasťou zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5.

Hodnota reklamácie je uvedená v „Hlásení o príjme“ pod hlavičkou „Rekl. zrážka EUR“.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky so
záväzkami voči predávajúcemu formou jednostranného zápočtu. Takýto zápočet bude
predávajúcemu oznámený e-mailom, faxom alebo poštou.
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2.6.

Na základe týchto obchodných podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim bude
kupujúci vystavovať faktúry v mene predávajúceho podľa vyššie uvedených
podmienok. Takto vystavené faktúry kupujúcim v mene predávajúceho sa vždy
považujú za faktúry predávajúceho a predávajúci zodpovedá za ich vecnú správnosť
v prípade, že ich bez zbytočného odkladu nevrátil kupujúcemu.

2.7

Vzhľadom na skutočnosť, že kupujúci vystavuje faktúry v mene predávajúceho,
predávajúci je povinný v príslušných poliach kontrolného výkazu uvádzať čísla faktúr
vystavených kupujúcim v mene predávajúceho (variabilný symbol).

3. DODANIE TOVARU – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA.
3.1.

Dňom dodania, prechodu vlastníckych práv a čiastkového zdaniteľného plnenia za
príslušné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje „Hlásenie o príjme“ a daňový doklad je deň
príjmu jednotlivej dodávky - predmetu zmluvy v mieste plnenia a v objeme stanovených
v príslušnom kontrakte (objednávke). Za deň zdaniteľného plnenia sa považuje
posledný deň časového intervalu, za ktorý sa vyhotovuje „Hlásenie o príjme“.

3.2.

V prípade, že posledný deň mesiaca pripadne na deň uprostred pracovného týždňa,
za deň zdaniteľného plnenia sa považuje posledný deň mesiaca.

4. ORGANIZOVANIE DODÁVOK A SPRIEVODNÉ DOKUMENTY DODÁVOK
4.1

Kupujúci si vyhradzuje právo organizovať prepravu, ako aj služby spojené s prepravou
pomocou logistického softvéru WLS. Predávajúci sa do systému WLS prihlasuje
prostredníctvom webovej stránky www.slovwood.sk a to prostredníctvom jedinečného
prihlasovacieho mena a hesla.
Predávajúci potvrdzuje, že bol oboznámený s princípom fungovania systému WLS a
že súhlasí s jeho používaním pri plánovaní dodávok dreva najmä do Mondi SCP, a.s.
(ďalej MSCP).
Predávajúci je plne zodpovedný za všetky úkony urobené vo WLS v jeho mene pod
jeho prihlasovacím menom. Heslo si dodávateľ môže zmeniť vo WLS v Záložke
„Nastavenia/Môj profil“.

4.2.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe Dokladu o pôvode dreva (dodacieho
listu) na dodávky drevnej hmoty k železničným aj automobilovým dodávkam. Kupujúci
umožňuje jeho vystavenie predávajúcemu prostredníctvom WLS. Predávajúci po jeho
vyplnení zasiela originál spolu s dodávkou kupujúcemu. Predávajúci zodpovedá za
pravdivé, úplné a zhodné vypísanie časti A (vyplní dodávateľ) Dokladu o pôvode dreva
(dodacieho listu). Predávajúci je povinný riadne vyplniť Doklad o pôvode dreva (dodací
list) už pri nakládke tovaru.
4.2.2. V prípade doručenia nečitateľného alebo neúplne vypísaného Dokladu o pôvode
dreva (dodacieho listu) je kupujúci oprávnený predmetnú zásielku neprevziať,
alebo nezahrnúť do najbližšieho „Hlásenia o príjme“. Takáto zásielka bude
prevzatá a zahrnutá do „Hlásenia o príjme“ po doplnení chýbajúcich alebo
nečitateľných údajov predávajúcim.
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4.3.

V prípade označovania certifikovaných dodávok (FSC®, PEFC™) nesie dodávateľ
dreva plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť označenia zásielky dreva na
požadovanom Doklade o pôvode dreva ( dodacom liste).

4.4

Vzor vypisovania Dokladu o pôvode dreva (dodacieho listu) a železničného nákladného
listu (CIM, SMGS) ich prípadné zmeny oznámi kupujúci predávajúcemu písomne, emailom, vo WLS v časti „Dokumenty na stiahnutie“ alebo na webovej stránke
www.slovwood.sk.

4.5.

V prípade nesprávneho vypísania železničného nákladného listu (CIM, SMGS) na
strane predávajúceho, má kupujúci právo na náhradu tým spôsobenej škody. Škodu
je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu faktúrou, ktorá bude mať splatnosť 14
dní odo dňa jej vystavenia.

5. URČOVANIE OBJEMU DODANÉHO DREVA.
5.1.

Objem dodaného dreva sa určuje ATRO metódou v mernej jednotke „ m3 “
(plnometer). Váženie jednotlivých zásielok prebieha na automatickej pravidelne
certifikovanej cestnej alebo koľajovej váhe MSCP ak nebude v samostatných zmluvách
o dodávkach – kontraktoch (objednávkach) na dané obdobie dohodnuté inak.
Vlhkosť zásielok je zisťovaná zo vzoriek pilín odobratých zo zásielky motorovou pílou
z miesta určeného náhodným výberom. Vlhkosť je vypočítaná z rozdielnej hmotnosti
vzorky pilín pred sušením v laboratórnych peciach a po ňom. Sušenie prebieha 8 hodín.
K výpočtu objemu je používaný nasledovný vzorec a objemové hmotnosti absolútne
suchých drevín:

5.2.

Vzorec pre výpočet objemu:

( 1 - zistená vlhkosť /100 ) x netto hmotnosť dreva v tonách
objem v m3 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
objemová hmotnosť absolútne suchej dreviny v tonách
V prípade, že vlhkosť zásielky bude vykazovať extrémne hodnoty, bude vypočítaná hodnota
nahradená priemernou vlhkosťou danej dreviny dlhodobého priemeru v príslušnom mesiaci na
základe dlhodobého priemeru meraní v MSCP v zmysle Prílohy č.1 (Dlhodobý priemer vlhkostí
drevín jednotlivých mesiacov roka v MSCP). Za extrémne hodnoty vlhkosti budú považované
vlhkosti zásielky s vlhkosťou mimo rozsahu minimálnej a maximálnej vlhkosti danej dreviny
v zmysle Prílohy č.1 (Dlhodobý priemer vlhkosti drevín jednotlivých mesiacov roka v MSCP).
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5.3.

Objemové hmotnosti absolútne suchých drevín:

Druh dreviny Označenie
Cér
Agát
Dub
Hrab
Buk
Jaseň
Javor
Breza
Čerešňa
Gaštan
Brest
Jelša
Osika
Topoľ
Vŕba
Lipa
Borovica
Smrekovec
Jedľa
Smrek

CR
AG
DB
HB
BK
JS
JH
BR
CS
GJ
BH
JL
OS
TD
VR
LP
BO
SC
JD
SM

objemová hmotnosť [kg/m3]
ATRO koeficient
701
674
650
639
630
617
587
555
555
536
507
485
452
452
452
442
450
450
410
410

6. PREBERANIE, POSUDZOVANIE KVALITY A REKLAMÁCIE.
6.1.

Preberanie, posudzovanie kvality a reklamačné zrážky z ceny za nedodržanie
technických podmienok dodávok sú uvedené v dokumente „Technicko-preberacie
podmienky“ (TPP), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi
predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci má v každom prípade právo byť prítomný pri
preberaní tovaru. Je starosťou predávajúceho, či toto právo využije alebo nie.

6.2.

Po prebratí zásielky nespĺňajúcej TPP bude kupujúcim vystavený „Reklamačný zápis
- reklamácia“, ktorý je riešený písomne prostredníctvom logistického software
Kupujúceho – Wood Logistic System (ďalej WLS), osobnou účasťou dodávateľa, resp.
telefonicky, alebo písomne. Reklamáciu možno rozporovať jej neakceptovaním a
zdôvodnením prostredníctvom logistického software Kupujúceho – WLS do troch dní
od týmto systémom zaslanej notifikácie o reklamovanej dodávke. V opačnom prípade
bude kupujúci považovať reklamáciu za uznanú.

6.3.

Kupujúci zdokladuje reklamáciu riadne vyplneným a podpísaným „Preberacím listom
zásielok“ a fotodokumentáciou nezhody podľa TPP, ktoré sú zasielané
prostredníctvom logistického software kupujúceho – WLS.

6.4.

Za reklamácie a reklamačné zrážky v zmysle týchto obchodných podmienok sa
považujú len chyby dodávok tak, ako sú uvedené v Technicko – preberacích
podmienkach. V žiadnom prípade sa za chyby dodávky nepovažujú také dodávky, pri
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ktorých dochádza k manipulácii s dodaným druhom drevnej hmoty alebo dokladmi naň
sa vzťahujúcimi – najmä Dokladom o pôvode dreva (dodacím listom). V takom prípade
sa takáto dodávka nepovažuje za plnenie podľa zmluvy a kupujúci má právo od zmluvy
odstúpiť a tovar neprevziať.
7. VYŠŠIA MOC
7.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa nebudú navzájom brať na zodpovednosť za dôsledky
pochádzajúce priamo z prípadu vyššej moci a to za predpokladu, že strana nárokujúca
si vyššiu moc písomne oznámi druhej strane vznik prípadu vyššej moci najneskôr do 7
dní po vzniku udalosti vyššej moci.

7.2.

Prípad vyššej moci zmluvné strany definovali ako katastrofu, napr. požiar, záplava,
zemetrasenie, vojna alebo zásah štátnych alebo miestnych úradov alebo akékoľvek
iné okolnosti, ktoré sú úplne mimo kontroly ktorejkoľvek zo strán, ale ktorých
dôsledkom je, že daná strana nemôže splniť záväzky voči druhej strane podľa týchto
obchodných podmienok a platných zmlúv.

7.3.

Zmluvné strany sa dohodli v prípade udalosti vyššej moci primerane predĺžiť platné
lehoty a termíny vyplývajúce zo vzájomne potvrdených objednávok. Strana, ktorá si
nárokuje vyššiu moc, musí podoprieť tento nárok získaním potvrdenia vydaným
príslušným orgánom štátnej správy a musí predložiť takýto dokument ako dôkaz vyššej
moci a jej predpokladaného trvania druhej strane v lehotách uvedených v prvom
odstavci tohto článku, okrem prípadu všeobecne známych, ako je vyhlásenie
vojnového stavu a pod. Ak zmluvné strany neuplatnia vyššiu moc v lehotách a
spôsobom uvedeným vyššie, nároky z tohto titulu im zanikajú.

8. VSTUP DO MSCP.
8.1.

Predávajúci je oprávnený vstupovať do areálu MSCP iba s predchádzajúcim súhlasom
kupujúceho, ktorý mu kupujúci vydá na základe jeho požiadania, pokiaľ by tomu
nebránili okolnosti hodné osobitného zreteľa.

8.2.

Predávajúci je oprávnený pohybovať sa v areáli MSCP len v sprievode zástupcu
kupujúceho. Predávajúci je v areáli MSCP povinný dodržiavať pokyny sprevádzajúcej
osoby a všetky aktuálne platné interné smernice a štandardy BOZP, s ktorými bol
oboznámený pri vstupe do areálu MSCP.

9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
Predávajúci sa zaväzuje, že ani on ani ktorýkoľvek jeho zamestnanec, prípadne ním
poverená osoba vstupujúca do areálu MSCP nebudú svojim konaním znečisťovať,
poškodzovať ani inak ohrozovať životné prostredie v areáli MSCP a na príjazdových
komunikáciách do MSCP. Snahou oboch zmluvných strán bude, aby svojim konaním
nenarúšali princípy trvalo udržateľného rozvoja v lesnom hospodárstve, ale naopak
prispievali k rozvoju hospodárenia v súlade s týmito princípmi. Zmluvné strany budú
svojim konaním a vystupovaním vplývať na environmentálne správanie sa ostatných
dodávateľov, dopravcov a ostatnej verejnosti najmä v mieste svojho pôsobenia.
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10. PAUŠALIZOVANÁ NÁHRADA ŠKODY (zmluvná pokuta):
V prípade, že Kupujúci dodatočne zistí, že dodávka tovaru nezodpovedala
špecifikáciám tovaru ustanoveným v dojednanom Kontrakte (objednávke), a/alebo
platným Technicko-preberacím podmienkam, a/alebo platným Obchodným
podmienkam - s ktorými je Predávajúci riadne oboznámený, vznikne Kupujúcemu voči
Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške spôsobenej škody. Nárok na
túto zmluvnú pokutu si Kupujúci si môže uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného
odkladu po tom, čo takúto škodu zistí a to písomnou výzvou spolu s jeho
písomným vyčíslením.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoje pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté na
základe takéhoto uplatnenia si zmluvnej pokuty. V prípade, že nedôjde
k jednostrannému započítaniu pohľadávok, je Predávajúci povinný uhradiť
Kupujúcemu zmluvnú pokutu do 30 dní od doručenia výzvy Kupujúceho na náhradu
takejto škody.
11. ŠPECIFIKÁCIA ODVOZNÉHO MIESTA / MIESTA NAKLÁDKY PRE PARITU FCA
-

Drevo je vytriedené na jednotlivé kvalitatívne triedy.
Drevo je sústredené tak, že na naloženie jedného dopravného prostriedku je potrebné
max. jedno prestavenie dopravného prostriedku.
Miesto na otočenie súprav nákladných vozidiel s návesom určených na odvoz dreva
bude maximálne 1 km za odvozným miestom.
Cúvanie súpravy je prípustné len v nevyhnutnej miere pre naloženie nákladu.
Miesto je celoročne prístupné pre návesovú súpravu s pohonom 4x2.
Doba nakládky nepresiahne časový limit 45 minút.
V prípade inej dohodnutej parity bude špecifikácia odvozného miesta/miesta nakládky
dohodnutá v kontrakte (objednávke – na dané obdobie).

12. NARIADENIE EU O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR)
Prevádzkovateľ: Slovwood Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Slovwood.RBK@mondigroup.com
Účel spracovania: plnenie predmetu zmluvy
Právny základ: zmluva
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho
poriadku
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného
odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje
inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným
zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
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Práva dotknutej osoby:
dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným
údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej
osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na
Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018
Z. z.
13.

IDENTIFIKÁCIA PÔVODU A LEGÁLNOSTI DREVNEJ HMOTY UVÁDZANEJ NA
TRH
Predávajúci vyhlasuje, že pri uvádzaní vyťaženého dreva na trh postupuje v súlade so
Zákonom č. 113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o
zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z.o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa
ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky
z dreva, tzn. že Predávajúci:
- neuvádza na trh nelegálne vyťaženú drevnú surovinu,
- uplatňuje pri uvádzaní drevnej suroviny na trh systémy náležitej starostlivosti,
- udržiava a pravidelne vyhodnocuje systémy náležitej starostlivosti
Predávajúci sa ďalej zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu informácie potrebné pre
uplatňovanie systému náležitej starostlivosti, a to tak, že Predávajúci v každom
Dodacom liste k jednotlivým dodávkam vyplní v časti A) VYPLNÍ DODÁVATEĽ údaje
do Dokladu o pôvode dreva, najmä názov lesného celku /LC/, číslo jednotky
priestorového usporiadania lesa /JPRL/ (číslo dielca), druh ťažby (úmyselná,
náhodná), názov katastrálneho územia /KÚ/ a číslo súhlasu na ťažbu, prípadne
rozhodnutia na výrub.
Prehlásenie zmluvných strán:
„Spoločnosť Slovwood Ružomberok, a.s. a Predávajúci prehlasujú, že v zmysle Ústavy
Slovenskej republiky a zákona 365/2004 Z.z. v aktuálnom platnom znení plne
podporuje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré spočíva v zákaze
diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti
k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, manželského
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z
dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej v pracovno-právnych alebo
obchodných vzťahoch alebo aktivitách“. Nikoho nemožno z týchto dôvodov
poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

14.

Predávajúci svojim podpisom na týchto Obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa
s ich obsahom a právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich oboznámil, a že sú pre
neho záväzné.

V Ružomberku, dňa 01.04.2021
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Príloha č.1
Dlhodobý priemer vlhkostí drevín jednotlivých mesiacov roka v MSCP, a.s.
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