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ZMLUVA  č. 2020 / 010 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
 

I. Zmluvné strany 

 

Obchodné meno :   BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. 

Sídlo :    Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava 

IČO:    44820704 

IČ DPH:    SK2022852887 

IBAN (číslo účtu):   

Registrácia :  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 60968/B 

Konajúca prostredníctvom:  

Kontaktná osoba:   

Kontaktná osoba:   

Kontaktný e-mail:  office@benzinol.com,  
 

 

ďalej len dodávateľ (predávajúci) 

 

a 

 

Obchodné meno : Oravská galéria v Dolnom Kubíne  

sídlo :   Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 02601 Dolný Kubín    

IČO :  36145050   

DIČ  /  IČ DPH: 2021442071  

IBAN (číslo účtu) :  

Registrácia :   

Konajúca prostredníctvom  

Kontaktná osoba:   

Kontaktný telefón:   043/58 63 212 

Kontaktný e-mail:   orgaldk@vuczilina.sk 

E-mail pre zasielanie faktúra oznámení :orgaldk@vuczilina.sk; ekonomog@vuczilina.sk 
 

 

ďalej len odberateľ (kupujúci) 

 

 

II. Predmet zmluvy, predmet predaja 

 

1. Predávajúci je prevádzkovateľom čerpacích staníc a maloobchodným a veľkoobchodným predajcom pohonných hmôt. 

2. Kupujúcim je na účely tejto zmluvy osoba, ktorá kupuje pohonné hmoty od predávajúceho za iným účelom ako za účelom 

ich ďalšieho predaja alebo distribúcie 

3. Predmetom  rámcovej kúpnej  zmluvy je v záujme rozšírenia vzájomnej spolupráce zmluvných strán stanovenie osobitných 

podmienok predaja pohonných hmôt a úprava vzájomných práv a povinností. Predmetom tejto zmluvy je záväzok 

predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.  

4. Pohonné hmoty sú dodávané a fakturované v litroch. Základom pre určenie množstva tovaru je objem v litroch. 

5. Predmetom predaja sú pohonné hmoty predávané na čerpacích staniciach prevádzkovaných predávajúcim a to najmä: 

A. SUPER 95 – automobilový benzín, kvalita STN EN 228, podpoložka kombinovanej nomenklatúry: 271001145 

B. DIESEL – nafta motorová, kvalita: STN EN 590, podpoložka kombinovanej nomenklatúry: 27101941 

pričom sa pod tým na účely tejto zmluvy myslia vždy pohonné hmoty podľa ponuky na konkrétnej čerpacej stanici ako aj iný 

tovar predávaný výlučne predávajúcim na jeho čerpacích staniciach (napr. aditivované pohonné hmoty a pod.) (ďalej aj len 

ako „PHM“ alebo „tovar“). 

 

III. Zákaznícka karta 

 

1. Na účely identifikácie kupujúceho, zvýšenia jeho ochrany, s cieľom dosiahnutia vyššej kvality pri predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb predávajúcim, vydáva predávajúci tzv. bezhotovostné BENZINOL karty. Ku každejBENZINOL karte 

je priradené jedno samostatné identifikačné číslo predstavujúceevidenčné číslomotorového vozidla definované kupujúcim, 

ktoré sa používa v rámci fakturácie kupujúcim odobratých pohonných hmôt. 

2. Na účely plnenia predmetu zmluvy predávajúci protokolárne odovzdá kupujúcemu dohodnutý počet  BENZINOL  kariet. 

Vlastníkom  BENZINOL  kariet je a stále zostáva predávajúci. Predávajúci odovzdá kupujúcemu dohodnutý počet 

BENZINOL kariet na obdobie platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Využívanie BENZINOL kariet kupujúcim a uplatnenie 

dohodnutých zliav z kúpnej ceny PHM je podmienená trvaním platnosti a účinnosti zmluvy a riadnym a včasným plnením 

povinností kupujúceho. 

3. Kupujúci je oprávnený využívať jemu odovzdané BENZINOL karty na prevádzkach predávajúceho dohodnutých v prílohe č. 

2 tejto zmluvy. Kupujúci je povinný chrániť BENZINOL karty pred stratou, zničením a poškodením. Kupujúci je povinný 

zabezpečiť, aby BENZINOL karty používali a obsluhovali výlučne osoby, ktorí tým boli zo strany kupujúceho poverené.  
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4. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu a to písomnou formou mailom na 

office@benzinol.com a zároveň telefonicky na tel.č. : 02 20633455 alebo 0901777 880stratu, zničenie alebo poškodenie 

BENZINOL karty, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne predávajúcemu ako vlastníkovi 

BENZINOL kariet či kupujúcemu. BENZINOL karta, pri ktorej bola kupujúcim nahlásená strata, zničenie alebo poškodenie, 

bude predávajúcim vyradená z evidencie. 

5. V prípade, že v dôsledku neohlásenia straty BENZINOL karty alebo ohlásenia v rozpore s touto zmluvou, dôjde k jej  

zneužitiu, hodnota  tovaru nakúpeného tovaru na takúto BENZINOL kartu bude zaúčtovaná na ťarchu kupujúceho. 

6. Kupujúci je oprávnený umožniť využívanie BENZINOL kariet oprávneným osobám. Oprávnenou osobou sa na účely tejto 

zmluvy rozumie vždy taká fyzická osoba, ktorá sa dostaví do prevádzkarne predávajúceho a ktorá reálne odoberie PHM a 

predloží originál platnú kartu BENZINOL. Konanie oprávnenie osoby sa považuje na základe dohody zmluvných strán za 

konanie kupujúceho (v jeho mene a na jeho účet). Vzťah medzi kupujúcim a oprávnenými osobami je výlučnou záležitosťou 

kupujúceho. 

7. Kupujúci je povinný dodať zoznam evidenčných čísiel vozidiel čerpajúcich pohonné hmoty, ktorý bude súčasťou tejto 

zmluvy ako príloha a oznámiť predávajúcemu prípadnú zmenu evidenčných čísel motorových vozidiel. Príslušná zmena sa 

uskutoční od nasledujúcej fakturácie. Nové BENZINOL karty budú odovzdané kupujúcemu osobne alebo zaslané 

doporučene poštou. 

8. Predávajúci je povinný pri predaji tovaru kupujúcemu vždy overiť platnosť predloženej BENZINOL karty, nie je však 

povinný preverovať vzťah oprávnenej osoby (predkladajúcej BENZINOL kartu) ku kupujúcemu ani zhodu evidenčného čísla 

motorového vozidla použitého oprávnenou osobou s evidenčným číslom uvedenom na BENZINOL karte ani kontrolovať 

totožnosť osoby predkladajúcej mu pri prevzatí tovaru BENZINOL kartu. 

9. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia BENZINOL karty predávajúci vystaví kupujúcemu na základe jeho žiadosti 

náhradnú BENZINOL kartu za manipulačný poplatok vo výške 15,00 € s DPH. 

10. V prípade skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy je kupujúci povinný protokolárne vrátiť všetky jemu odovzdané 

BENZINOL karty najneskôr v posledný deň účinnosti tejto zmluvy predávajúcemu. V prípade omeškania kupujúceho 

s vrátením BENZINOL kariet predávajúcemu je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho dohodnutú zmluvnú 

pokutu vo výške 1,99 € za každý deň omeškania. 

 

IV. Miesto a spôsob plnenia zmluvy 

 

1. Miestom plnenia tejto zmluvy (prevzatia tovaru kupujúcim – t.j. napr. odber PHM)sú čerpacie stanice prevádzkované 

predávajúcich v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

2. Kupujúci odoberá tovar osobne alebo prostredníctvom oprávnených osôb definovaných v tejto zmluve. 

3. Dodaním tovaru sa rozumie jeho odobratie (prevzatie) kupujúcim alebo oprávnenou osobou kupujúceho v prevádzkarni 

predávajúceho. 

4. Pri každom dodanítovaru kupujúcemu vystavuje predávajúci písomný doklad z elektronického systému predávajúceho 

(slúžiaci ako dodací list), ktorý obsahuje najmä údaj o skutočnom množstve odobratého tovaru a o dátume predaja a 

podpisuje ho bezprostredne pri prevzatí tovaru kupujúci alebo poverená osoba (ak je na dodacom liste uvedená aj aktuálna 

jednotková cenníková cena tovaru alebo celková cena, nie je táto s prihliadnutím na ust, čl. V. medzi zmluvnými stranami 

nijako záväzná). Na každý dodací list je kupujúci alebo ním poverená osoba povinná napísať pravdivo a čitateľne svoje 

meno, priezvisko aevidenčné číslo použitého motorového vozidla a následne ho vlastnoručne podpísať. Kupujúci musí 

zabezpečiť, aby každá ním poverená osoba splnila túto povinnosť. Predávajúci môže tiež požadovať, aby kupujúci alebo 

poverená osoba rovnakým spôsobom potvrdil prevzatie tovaru aj na fakturačnom hárku na čerpacej stanici a podpísal ho. 

5. Písomný doklad z elektronického systému predávajúceho v zmysle predchádzajúceho bodu je dokladom o prevzatí tovaru 

(nie je dokladom o zaplatení ani dokladom o kúpnej cene).  

6. V prípade, ak kupujúci alebo poverená osoba neuvedie v zmysle hore uvedeného svoje meno, priezvisko a evidenčné číslo 

použitého motorového vozidla a nepripojí k nim svoj podpis, alebo v prípade ak nepredloží originál BENZINOL karty, nie je 

možné na takýto odber tovaru aplikovať túto zmluvu a úhrada za tovar bude vykonaná iným spôsobom, než je uvedené 

v tejto zmluve (t.j. priamo pri nákupe na danej čerpacej stanici).   

 

V. Kúpna cena, bonusy, platobné podmienky, zabezpečenie pohľadávok 

 

1. Kúpna cena je cena uvedená ako referenčná cena v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

2. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že cena platná na čerpacej stanici v deň odberu tovaru(príp. na dodacom liste) nie je 

pre kupujúceho a predávajúceho záväzná, nakoľko je platná iba pre jednorazový nákup na danej čerpacej stanici v daný čas.  

3. Ak je kupujúcemu poskytovaná napríklad vzhľadom na množstvo odobratého tovaru, dĺžku splatnosti faktúryči jeho platobnú 

disciplínu individuálne dohodnutá zľava či bonusy, je ich uplatňovanie, resp. spôsob výpočtu uvedený v prílohe č. 3 tejto 

zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo prehodnotiťvýšku poskytnutej zľavy a bonusov vždy k 31.12., prípadne aj 

priebežne pri porušení platobných podmienok uvedených v prílohe č. 1tejto zmluvy zo strany kupujúceho. O každej zmene 

zašle predávajúci kupujúcemu aspoň 7 dní vopred oznam na adresu elektronickej pošty uvedenú na prvej strane tejto zmluvy. 

4. Cena za tovar uvedená v Prílohe č. 1 je platná v čase tlače tejto prílohy a nie je fixná, keďže podlieha zmenám (nahor aj 

nadol). Kupujúci berie na vedomie, že kúpna cena je priamo závislá najmä na aktuálnych cenách ropy, ropných 

produktov, kurzoch USD/€, ponuke a dopyte a že kúpna cena je preto dopredu nepredvídateľná. Z toho dôvodu si 

predávajúci vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny kedykoľvek počas trvania platnosti tejto zmluvy. Aktuálna jednotková 

kúpna cena, za ktorú môže kupujúci odobrať tovar je vždy platná až do oznámenia predávajúceho zaslaného kupujúcemuna 

adresu elektronickej pošty uvedenú na prvej strane tejto zmluvy, pričom v tomto oznámení predávajúci uvedie referenčnú 

cenu jednotlivých pohonných hmôt a čas, od kedy bude táto nová cena platná (obvykle od nasledujúceho dňa).  
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5. Kúpna cena je splatná výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry (daňového dokladu) 

vystaveného predávajúcim.  

6. Predávajúci vystaví faktúru za kupujúcim odobratý tovarraz mesačne, po skočení kalendárneho mesiaca (ak v prílohe č. 1 nie 

je obojstranne dohodnutá iná frekvencia vystavovania faktúr). 

7. Splatnosť jednotlivých faktúr je 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania faktúry kupujúcemu na jeho adresu elektronickej 

pošty uvedenú na prvej strane tejto zmluvy (ak v prílohe č. 1 nie je obojstranne dohodnutá iná splatnosť). Kúpna cena je 

uhradená riadne a včas, ak je najneskôr v posledný deň dohodnutej splatnosti pripísaná na účet predávajúceho v celej výške. 

8. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od neho požadovať 

zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy až do dňa zaplatenia. V prípade, ak kupujúci neuhradí 

kúpnu cenu ani po zaslaní písomnej výzvy predávajúceho na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú na prvej strane 

tejto zmluvy a to v dodatočnej lehote 7 dní, je predávajúci oprávnený od neho požadovať zaplatenie jednorazovej pokuty vo 

výške 20 % zo sumy dlhovanej ku dňu zaslania takéhoto oznámenia kupujúcemu, najmenej však 200 €. 

9. Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní, dochádza zo strany kupujúceho k podstatnému 

porušeniu tejto zmluvy a  predávajúci má právo od zmluvy ihneď odstúpiťa taktiež má právo požadovať od kupujúceho popri 

úroku z omeškania, resp. zmluvnej pokuty uvedených v predchádzajúcom bode aj zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy 

dlhovanej ku dňu zaslania odstúpenia od tejto zmluvy kupujúcemu, najmenej však 200 €. 

10. Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 14 dní, môže sa predávajúci rozhodnúť použiť na úhradu 

dlhovanej sumy zábezpeku (bankovú garanciu) a oznámi kupujúcemu túto skutočnosť zaslaním písomného oznámenia na 

adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú na prvej strane tejto zmluvy s uvedením výšky použitej zábezpeky a čísla 

takto zaplatenej faktúry predávajúceho. Kupujúci je následne povinný do 7 dní doplniť zábezpeku na pôvodnú výšku. Úrok 

z omeškania a/alebo uplatnené zmluvné pokuty do dňa použitia zábezpeky tým nie sú dotknuté. 

11. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní, je predávajúci 

oprávnený na základe dohody zmluvných strán vykonať a uplatniť voči kupujúcemu nasledujúce opatrenia a úkony, podľa 

vlastného výberu jednotlivo a/alebo viaceré súčasne: 

a) Kupujúci stráca od 31. dňa omeškania právo na zľavu z kúpnej ceny a bonusy a to až do momentu úplného uhradenia 

všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu dlžnej kúpnej ceny a/alebo 

b) Kupujúci stráca od 31. dňa omeškania právo na úhradu odobratého tovaru prostredníctvom BENZINOL karty a je 

povinný úhradu vykonať priamo v čerpacej stanici(napr. v hotovosti), a to až do momentu úplného uhradenia 

všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu dlžnej kúpnej ceny a /alebo 

c) Predávajúci je oprávnený uplatniť a vyúčtovať voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške celkovej zľavy a bonusov 

poskytnutých kupujúcemu za obdobie posledných 6 kalendárnych mesiacov dozadu od momentu, keď sa dostal 

kupujúci do omeškania, a to viažucej sa v tomto období na tú časť vyúčtovacej kúpnej ceny, s ktorou je kupujúci 

v omeškaní. 

12. Predávajúci má právo odmietnuť akceptáciu BENZINOL karty a neumožniť kupujúcemu použiť ju na úhradu odobratého 

tovaru v prípade, ak kupujúci: 

a) je v omeškaní s úhradou faktúry a/alebo 

b) prekročil dodávateľský kreditný limit na objem otvorených pohľadávokvo výške uvedenej v Prílohe č.1 tejto zmluvy. 

Poskytnutie dodávateľského limitu znamená, že súčet všetkých otvorených pohľadávok predávajúceho voči 

kupujúcemu t.j. všetkých vyfakturovaných a neuhradených dodávok a/alebo dodaného a zatiaľ nevyfakturovaného 

tovaru a hodnoty novej objednávky nesmie prekročiť poskytnutý dodávateľský limit. 

 

VI. Ukončenie zmluvy 

 

1. Kúpnu zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán za podmienok v nej uvedených. 

2. Kúpnu zmluvu je možné ukončiť výpoveďou jednej zo zmluvných strán, zaslanou písomne na adresu druhej zmluvnej strany. 

Výpovedná lehota je 2 mesiace (slovom: dva mesiace) a začína od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností druhou 

zmluvnou stranou a/alebo ak je to dohodnuté v tejto zmluve, pričom zmluva zaniká dňom doručenia písomného 

odstúpeniadruhej zmluvnej strane. 

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy (ako pri podstatnom porušení zmluvy) aj v prípade, ak kupujúci: 

a) poškodí dobré meno alebo podnikateľskú dôveryhodnosť predávajúceho, 

b) vstúpi do likvidácie alebo bol na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo vyhlásený konkurz alebo 

začal proces reštrukturalizácie alebo požiadal o iný spôsob ochrany pred veriteľmi alebo nesplní svoju povinnosť 

v zmysle boduVII./10. tejto zmluvy. 

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť odtejto zmluvy (ako pri podstatnom porušení zmluvy) aj v prípade, ak predávajúci: 

a) zmení systém zliav a bonusov, 

b) jednostranne zníži kupujúcemu dodávateľský kreditný limit. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia Prílohy č. 3, ak ich zmenu 

oznámi kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú na prvej strane tejto zmluvy najmenej 7 dní vopred. 

6. V prípade ukončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, táto skutočnosť nezbavuje zmluvné strany vzájomne si vyrovnať 

všetky pohľadávky a záväzky, ktoré im vznikli do dňa ukončenia zmluvy. 
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VII. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť prevzatím aspoň jednej BENZINOL karty kupujúcim okrem prípadu, ak účinnosť zmluvy bola 

podmienená splnením zmluvne dohodnutej podmienky (napr. zaplatením zábezpeky). Pokiaľ doba medzi podpisom zmluvy 

a vznikom jej účinnosťou prekročí 30 dní, zmluva sa automaticky v celom rozsahu zrušuje a platí, že obe strany od nej 

odstúpili. 

3. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace sa riadia slovenským právom. Práva a povinnosti ktoré 

nie sú vyslovene upravené v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a predpismi 

súvisiacimi.   

4. Predávajúci je oprávnený previesť/postúpiť túto zmluvu (všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce alebo niektoré z nich) 

na tretiu osobu s tým, že je povinný toto písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpisom tejto zmluvy kupujúci dáva svoj 

neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením/prevodom. 

5. Zmluvné strany sa v súlade s § 4 ods. 1 a nasl. zákona č. 244/2002 Z.z, o rozhodcovskom konaní v znení neskorších 

právnych predpisov dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo ktoré 

súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie 

bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo rozhodcovskej doložky sa predložia na 

rozhodnutie výlučne konkrétnemu rozhodcovi, ktorého si zmluvné strany dohodli, resp. ustanovili v súlade s § 6 ods. 1 a §8 

ods. 1 uvedeného zákona o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ustanovený rozhodca“), ktorým je JUDr. Radoslav Seman, 

PhD., Furdekova 14, 851 03 Bratislava, nar. 27.09.1977.Rozhodnutie zmluvnými stranami ustanoveného rozhodcu bude pre 

zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné. Táto rozhodcovská doložka je uzatvorená podľa poriadku Slovenskej 

republiky a rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku. Rozhodcovská doložka zaväzuje aj právnych 

nástupcov zmluvných strán.  

6. Túto zmluvuje možno meniť len formou písomných dodatkov, číslovaných chronologicky vzostupnou číselnou radou, 

podpísanými príslušnými zástupcami zmluvných strán. 

7. Zástupcovia oboch strán tejto Zmluvy prehlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a na znak  súhlasu s ňou pripájajú 

nižšie svoje podpisy. 

8. Odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy sú Zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Zmluvné strany vyhlasujú, že 

túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  

9. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si Zmluvu 

prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju v mene Zmluvných strán podpisujú. 

10. Kupujúci sa zaväzuje, že všetky zmeny svojich fakturačných údajov oznámi predávajúcemu dostatočne včas, aby vystavené 

faktúry boli vždy aktuálne a správne.Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu oznámi, že je (jeho podnik je) v úpadku alebo 

v kríze v zmysle Obchodného zákonníka alebo že ktorýkoľvek zo štatutárnych orgánov spoločnosti nie je v zmysle rozhodnutia 

súdu o vylúčení oprávnený vykonávať ako fyzická osoba funkciu člena štatutárneho orgánu a to do 7 kalendárnych dní od 

kedy takú skutočnosť kupujúci dozvie. 

11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.  

 

 

 

 

V Bratislave., dňa 15.07.2020     V Dolnom Kubíne, dňa 31.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

podpísané v. r.       podpísané v. r. 

 

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

Predávajúci       Kupujúci 

 


