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Zvláštne podmienky nákupu a dodávania piliarskej guľatiny 
spoločnosti 

Papierholz Austria GmbH 
(Znenie k 07/2017) 

 
Dodatok k Všeobecným podmienkam nákupu a dodávania kupujúcej dohodnutým medzi spoločnosťou Papierholz Austria GmbH (ďalej 

„kupujúca“) a jej zmluvným partnerom / zmluvnými partnermi (ďalej „predávajúci“). 

 
1. DODÁVKA, DODÁVANÉ MNOŽSTVO 
 

Dodávka zmluvne dohodnutých množstiev guľatiny má byť uskutočňovaná – ak neboli dohodnuté iné podmienky – podľa 
dodávacieho plánu pravidelne počas celej doby platnosti zmluvy. Dodávka guľatiny na mieste plnenia musí prebehnúť tak, aby bol 
zaručený pravidelný odvoz. 
Zmena týchto mesačných množstiev je možná po potvrdenej dohode so zodpovedným pracovníkom resp. vybavujúcim 
pracovníkom kupujúcej alebo jeho zástupcom a v závislosti od možnosti prijímania jednotlivých závodov kupujúcej. Kupujúca si 
vyhradzuje právo škrtnutia nedodaných množstiev v danom mesiaci bez náhrady. 
 
Podiel priemyselného dreva (vlákninového a brúsneho dreva) v rámci dodávok guľatiny nesmie presiahnuť 5 % celkového 
množstva. V prípade značne zvýšeného množstva priemyselného dreva (viac ako 10 %) bude dodávka daná k dispozícii resp. 
kupujúca si vyhradzuje právo prijať takúto dodávku kompletne za ceny priemyselného dreva a postúpiť ju papierenskému 
priemyslu. 

 
 

 

2. ROZMERY, MNOŽSTVO 
 

Prijímanie a zisťovanie množstva piliarskej guľatiny – ak nie je účinný článok 1. Všeobecných podmienok nákupu a dodávania 
dreva kupujúcej – prebieha v závodoch kupujúcej v súlade s ustanoveniami rakúskych obchodných zvyklostí „Österreichische 
Holzhandelsusancen“. Určovanie kvality dodaného tovaru prebieha v súlade s ustanoveniami rakúskych obchodných zvyklostí 
„Österreichische Holzhandelsusancen“. 
Pri určovaní triedy mocnosti môže dôjsť v rôznych prijímacích závodoch kupujúcej k nepatrným rozdielom medzi 1a resp. 1b, spôsobeným 
rozdielnym výkladom alebo rozpätím chápania, obzvlášť z dôvodu odsekávania kôry alebo (ne)pravidelnosti tvarov pri zisťovaní 
minimálneho priemeru. 

 
 

 

3. OZNAČENIE 
 

Guľatine nesmie byť označovaná kovovými predmetmi alebo umelými značkami. Za škody každého druhu spôsobené alebo 
vzniknuté z toho dôvodu alebo kvôli nedodržaniu tohto ustanovenia ručí predávajúci a je povinný odškodniť kupujúcu v prípade 
uplatnenia práva tretími osobami na odškodnenie.  

 
 

 

4. BOJ PROTI ŠKODCOM 
 

Za účelom boja proti škodcom nesmú byť v prítomnosti ani v minulosti použité insekticídy s obsahom lindanu resp. -
hexachlorcyclohexanu, iné izoméry hexachlorcyclohexanu alebo zmesi izomérov. Dovolené je len nasadenie schválených a 
dovolených resp. nezakázaných pesticídov, insekticídov a fungicídov. 
 
Predávajúci zodpovedá aj po dodaní za riziko akýchkoľvek následkov prameniacich z porušenia týchto ustanovení. Kupujúca si 
vyhradzuje právo odmietnuť prijať tovar ošetrovaný takýmto spôsobom resp. predávajúci je povinný tento tovar na vlastné náklady 
okamžite vziať späť, ak ho kupujúca k tomu vyzve. 

 
 
 

 

 


