KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len: „Kupujúci“)

Obec Trávnica
Hlavná 37/65
Ing. Emil Ivan, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 3501 7222 7172
00309320
2021059469
+421905594453

2. Predávajúci:
Sídlo:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :

KOBIT-SK, s.r.o.
M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len: „Predávajúci“)

Ing. Jozef Hajduch, konateľ
Jaroslav Kecera, konateľ
Ing. Jaroslav Hajduch, konateľ
ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
SK31 7500 0000 0040 0159 5972
316 41 440
2020425968
OR OS Žilina, oddiel Sro
3031/L
043 5506 203
jh@kobit.sk

čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne
a mieste dodať a odovzdať kupujúcemu tovar na akciu: „Technológia zberného
dvora- Separovaný zberný dvor Trávnica“uvedený v odseku 2 tohto článku, ktorý
je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len: „predmet kúpy“)
poskytuje kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve predmet kúpy a to:
- Podrobný opis predmetu zmluvy s uvedením identifikačných údajov predmetu zmluvy
a presných špecifikácií je obsahom Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v súlade so súťažnou ponukou, ktorú
predložil ako uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa súťažných podkladov vo
verejnej súťaži: „Technológia zberného dvora- Separovaný zberný dvor
Trávnica“ktorá je archivovaná u kupujúceho a to pod spis. č. 233/2017. Tieto
dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe,
boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za
súčasť tejto zmluvy.

čl. II
Cena
1. Cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:
Cena za tovar v EUR podľa čl. I. bod 2. tejto zmluvy
Časť 1,
Cena vrátane DPH
Cena bez DPH
Výška DPH
Sadzba DPH %

52 200,00
43 500,00
8 700,00
20

Časť 2,
Cena vrátane DPH
Cena bez DPH
Výška DPH
Sadzba DPH %

15 660,00
13 050,00
2 610,00
20

Časť 3,
Cena vrátane DPH
Cena bez DPH
Výška DPH
Sadzba DPH %

6 810,00
5 675,00
1 135,00
20

2. V cene uvedenej v bode 1 tohto článku je zahrnutá cena dopravy za tovaru podľa tejto
zmluvy do miesta dodania tovaru ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne
splnenie tejto zmluvy (napr. náklady na zabalenie tovaru pri doprave a pod.).
3. Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých tovarov je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

čl. III
Platobné podmienky
Cenu uvedenú v článku II. bod 1. tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe zálohových
faktúr a konečnej faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúra musí obsahovať všetky
údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky a EÚ.
Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený
vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj protokol podľa čl. IV ods.
3tejtozmluvy.
čl. IV
Čas plnenia a spôsob prevzatia predmetu kúpy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy vymedzený v čl. I tejto zmluvy
v termíne do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu
podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.
Po prevzatí tovaru spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných
zistených vád, ktoré nebránia v užívaní tovaru, dohodu o opatreniach na ich odstránenie,
prehlásenie predávajúceho, že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie kupujúceho, že
predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. V prípade, ak by
predmet kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní tovaru, nie je kupujúci povinný
prevziať predmet tovaru.
Dňom odovzdania tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy.
Predmet kúpy vymedzený v čl. I tejto zmluvy je možné dodať a odovzdať aj po častiach.

čl. V
Miesto dodania tovaru
Miestom dodania tovaru je: na adrese uvedenej v bode 1.tejto zmluvy
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čl. VI
Záručná doba
Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti
dohodnuté v zmluve.
Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania
tovaru kupujúcemu.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní tovaru zodpovedá predávajúci vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na tovare, kupujúci písomne upozorní
predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád tovaru v čo najkratšom, technicky
možnom čase, najneskôr však do 15 pracovných dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 30 dní od začatia ich odstraňovania,
ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený
zápis.
Na zachovanie záruky je kupujúci povinný po prevzatí predmetu dodania vykonávať a/alebo
zabezpečovať nevyhnutnú a/alebo bežnú údržbu a/alebo starostlivosť o predmet dodania
(najmä zavlažovanie, pravidelné servisné prehliadky a pod.)
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čl. VII
Zmluvné sankcie
V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne, kupujúci má právo
na zmluvnú pokutu vo výške 0,30 % z ceny predmetu služba za každý deň omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, Predávajúci má právo na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VI bod 5 tejto zmluvy predávajúcim má
kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. Týmto nie je
dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň oneskorenia odstránenia
vád, t.j. ak reklamované vady Predávajúci neodstráni v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6. tejto
zmluvy, resp. v inom dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na
náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá
vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak
vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany však v nadväznosti na
ustanovenie § 379 Obchodného zákonníka konštatujú, že vzhľadom na všetky okolnosti
súvisiace s uzavretím Zmluvy úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by takto mohla vzniknúť
Kupujúcemu nepresiahne celkovú sumu 100.000,- EUR.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto
zmluvy, najmä ak Predávajúci:
bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy o viac ako 10 kal. dní alebo
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- nedodrží cenu dohodnutú v tejto zmluve,

bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude meškať s
odstránením reklamovaných vád o viac ako 30 dní oproti termínom uvedeným v čl. VI
ods. 5, resp. 6 tejto zmluvy,
- predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom I. tejto zmluvy.
7. V prípade, že na strane predávajúci bude účastníkom tejto zmluvy dva alebo viac
subjektov (členov skupiny), každý z nich je oprávnený a povinný z jednotlivých
ustanovení tejto zmluvy spoločne a nerozdielne.
-
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čl. VIII
Osobitné ustanovenia
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku
potrebnú súčinnosť
Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
čl. IX
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane dve
vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných
podmienok: a) nastala účinnosť zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi
kupujúcim a poskytovateľom dotácie na financovanie dodania predmetu dodania
podľa tejto zmluvy a b) táto zmluva bola zverejnená.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že
zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že
zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju
vlastnoručne podpísali.

17.09. 2018
V Trávnici dňa ..........................

Kupujúci:

Ing. Emil Ivan
starosta obce

13.09. 2018
V Dolnom Kubíne dňa ......................

Predávajúci:

Ing. Jozef Hajduch
konateľ

Jaroslav Kecera
konateľ

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Časť 1.
1.

Traktorový náves nosič vaňových kontajnerov , TN NKR 9.6

Technické parametre podvozku
− jednonápravový traktorový náves odpružený listovými perami
− ťažné oje s pripojením do spodného alebo horného závesu – podľa objednávky
− odstavná podpera návesu - pevná
− brzdový systém dvojokruhový, ventily Wabco
− elektroinštalácia 12V
− hmotnosť – celková / užitočná - 9 000 / 6 360 kg
− rozloženie hmotnosti – traktor / náves - 1 500 / 7 500 kg
− Prevádzková hmotnosť – 2 640 kg
− celkové rozmery – d / v - 5 600 / 3 280 mm
− kolesá – jednomontáž, pneu - 500/50
− max. povolená rýchlosť 40 km/h
Technické parametre nadstavby NKR 9.6
− kapacita zdvihu 6 500 kg
− nosič je určený pre kontajnery vaňového typu s objemom od 4 do 10 m3
− ovládanie nosiča pákami rozvádzača na ľavej strane nosiča
− 4 reťaze pre upnutie kontajnera – koncovky typu RAK osadené poistkami
− sada predných prestaviteľných dorazov kontajnera
− 4 bočné dorazy pre vymedzenie pozície kontajnera
− 2 záchytné háky pre sklápanie – vyprázdňovanie kontajnera, ovládané pneumatickým valcom
− podúrovňové nakladanie základné 600 mm
− pracovný tlak 180 bar
− pohon nosiča je od hydraulického okruhu traktora
− CE prevedenie

Konštrukcia nosiča
− nakladacie ramená majú hexagonálny profil, ktorý zabezpečuje vyššiu pevnosť ramena v ohybe aj v krútení
− všetky čapy sú zušľachtené pre zvýšenie tvrdosti povrchu a zachovanie pevnosti a húževnatosti jadra
− nosná trubka ramien je uložená v dvoch ložiskách
− dva háky s poistkami pre zachytenie kontajnera
− transportná poloha hákov vzpriamená – istiaca kontajner pri jazde
− záchytné háky pre sklápanie sú osadené automatickými poistkami proti vypadnutiu kontajnera
− koncovky upínacích reťazí typu RAK sú vybavené poistkami proti samovoľnému vypadnutiu reťaze

Hydraulický a pneumatický okruh vrátane ovládania
− hydraulický rozvádzač s ovládacími pákami
− tlakový filter oleja na vstupe do rozvádzača
− všetky valce osadené riadiacimi ventilmi a zámkami
− pneumatický valec ovládania hákov v transportnej polohe zatiahnutý
− elektroinštalácia 12V
− obrysové a koncové svetlá podľa podmienok vyhlášky
− zadný výstražný trojuholník označujúci pomalé vozidlo
Lakovanie
− základný epoxidový nástrek v hrúbke min. 100 mikrónov
− vrchný nástrek dvojzložkovým polyuretánovým lakom v hrúbke min. 50 mikrónov
− farebné prevedenie RAL - podľa objednávky (červené)
Počet:
Rozloženie hmotnosti – traktor/náves:
Kapacita zdvihu:
Typ kontajnerov:
Reťaze pre upnutie kontajnera:

1 ks
1500/7500 kg
6500 kg
od 4 do 10 m3
4

Časť 2.
2. Veľkoobjemové kontajnery otvorené
Podlaha kontajnera je z plechu hr.5 mm čelá a boky kontajnera sú z plechu hr. 4mm
Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi po 3ks na oboch čelách
Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená 3ks U profilov – zosilnenie kontajnera
2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera
Symetrické prevedenie
Kontajner je stohovateľný (otvorený - otvorený ; otvorený – zatvorený)
Vysýpacie háky na oboch stranách
Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým nástrekom (aplikovaný
vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným syntetickým nástrekom a 2x vrchným
syntetickým nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku
ZAK 5m3 ............Objem 5 m3 ......... počet 1 ks
ZAK 7,5m3 ......... Objem 7,5 m3 ......... počet 2 ks
ZAK 10 m3...........Objem 10 m3 ........počet 1 ks
Celkový počet:
4 ks
Podlaha kontajnera:
hr. 5 mm
Čelá a boky kontajnera: hr. 4 mm
Stohovateľnosť
Vysýpacie háky:
na oboch stranách
3. Kontajner na staré šatstvo
HMOTNOSŤ (kg) - 350
ROZMERY šírka x hĺbka x výška (mm) - 1150x1250x2000
OBJEM (m3) - 2,5
NOSNOSŤ (kg) - 600
Používa sa na zber starého textilu, obuvi, plyšových hračiek atď. Uplatnenie nájdu predovšetkým v miestach ako
sú školy zberné dvory atď.
- Zinkovaná konštrukcia vyplnená pozinkovanými plechmi. Následná povrchová úprava farbou.
- Špeciálna bezpečnostná šachta pre vhadzovanie použitého textilu.
- Výška držiaka vhadzovacieho otvoru 1250 mm
Počet:
2 ks
Rozmery:
1150 x 1250 x 2000 mm
Objem:
2,5 m3
Nosnosť:
600 kg
4. Plastový kontajner
OBJEM (l) - 1100
VÁHA (kg) - 65
NOSNOSŤ (kg) - 360
- Vhodný na zberkomunálneho a priemyselnéhoodpadu.
- Na zbertriedenéhoodpadusúvekáupravené, ø otvoru
presklo 160 mm,možnosťúpravy na želaniezákazníka.
- Štandardnesadodáva s dvomikolieskami s brzdou.
- Otočnékolieska ø 200 mm.
- Je možnédodať s centrálnoubrzdou.
- Max.doporučenáhmotnosťnáplne 250/360 kg.
- Rozmerovozodpovedajú EN 840-2, EN 840-3.
- OdolnéUV,rezistentnéprotichemickým a biologickým
vplyvom.
- Hladképlochyzabraňujúnalepeniuodpadu.
- Materiál,zktoréhosúvyrábanéneobsahujekadmium a môže
byťznovugranulovaný.
Počet:
1 ks
Objem:
1100 l
Váha:
65 kg
Nosnosť:
360 kg

5. Vaničkový regál
výška - 2000 mm
šírka - 1000 mm
hĺbka - 305 mm
nosnosťpolice* - 150 kg
max.nosnosťregála - 600 kg
početpolíc - 4
*(prirovn.rozložení)
- Regálysapoužívajúpredovšetkým na skladovaniedrobnýchnádob s tekutinami.
- Skladása z konštrukcie z pozinkovanýchprofilov a pozinkovanejvaničky,ktorá je nepriepustnezvarená.
- Výškavaničky 40 mm,objem 1 vaničky 11 l.
- Hladkýpovrchvaničkyumožňujeľahkéodstránenieprípadnýchúnikov.
- Regálysamontujúvrátanevystužovacíchuholníkov a stabilizačnýchpätiek,čozaisťujeväčšiustabilitu a tuhosťregála
Počet:
1 ks
Výška:
2000 mm
Šírka:
1000 mm
Hĺbka:
305 mm
Nosnosť police:
150 kg
Nosnosť regála:
600 kg
Počet políc:
4
6. Plošinová váha, váha s nájazdovou rampou
Plošinová váha Typ KPZ 2 ME
Váživosť: 1500,00 kg
Krok stupnice: 0,5kg
Trieda presnosti: III
Rozmer plošiny (mm) : 1000x1000x95
Materiál: váhová platňa protišmyková lakovaná oceľ
Ukazovateľ z tvrdeného plastu s inštaláciou pod prístrešok
Dĺžka káblu 5m, napájanie 230V/50Hz
Krytie: snímače IP67, 4 snímače
Displej: podsvietený LCD, výška znaku 25mm
Pracovná teplota: -10 až +40ºC
Nájazdová rampa 1000x800
Úradné overenie u výrobcu
Počet:
1 ks
Váživosť:
1500 kg
Krok stupnice:
0,5 kg
Trieda presnosti:
III
Rozmer plošiny:
1000 x 1000 x 95 mm
Rozmery nájazdovej rampy:
1000 x 800 mm

7. Paletovací vozík
TYP 3104
Nosnosť (kg) - 3000kg
ŠIRKA/DĹŹKA VIDLÍC (mm) - 160/1150
ŠÍRKA /ZDVIH VOZÍKA (mm) - 540/85/200
HMOTNOSŤ (kg) – 89
Počet:
1 ks
Nosnosť:
3000 kg
Rozmery vidlíc: 160 x 1150 mm
šírka/zdvih vozíka:
540 x 85 x 200 mm
Hmotnosť:
85 kg
8. Plastová paleta
TYP 3896
Materiál: polyethylen
Hmotnosť : 13 kg
Nosnosť : 1000 kg
Rozmery: 1200 x 1000 x 160 mm „EUROpaleta“
Odolnosť voči UV žiareniu
Počet:
1 ks
Materiál:
polyethylen
Hmotnosť:
13 kg
Nosnosť:
1000 kg
Rozmery:
1200 x 1000 x 160 mm „EUROpaleta“

9. Stohovací vozík
TYP 6246
NOSNOSŤ (kg) – 200
KOLESÁ VOZÍKA (mm) dušové: ø 260
VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)- 1100/450
ROZMER LOPATY - 410/185
Počet:
1 ks
Nosnosť:
200 kg
Kolesá vozíka:
ø 260
Rozmery:
1100 x 450 mm
Rozmery lopaty:
410 x 185 mm

17.09. 2018
V Trávnici dňa ..........................

Kupujúci:

Ing. Emil Ivan
starosta obce

13.09. 2018
V Dolnom Kubíne dňa ......................

Predávajúci:

Ing. Jozef Hajduch
konateľ

Jaroslav Kecera
konateľ

Príloha č.2 Kúpnej zmluvy Ocenený výkaz tovarov

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých tovarov
Cena v
EUR
P.č.

Názov

MJ

Cena v EUR

počet

Cena v EUR
DPH 20%

bez DPH /
ks

bez DPH

s DPH

Časť 1
1.

Traktorový náves, nosič
vaňových kontajnerov

ks

1

43 500,00

43 500,00

8 700,00

52 200,00

Časť 2
2.

Veľkoobjemové kontajnery
otvorené

ks

4

2 300,00

9 200,00

1 840,00

11 040,00

3

Kontajner na staré šatstvo

ks

2

1 600,00

3 200,00

640,00

3 840,00

4

Plastový kontajner

ks

1

650,00

650,00

130,00

780,00

Časť 3
5

Vaničkový regál

ks

1

250,00

250,00

50,00

300,00

6

Plošinová váha

ks

1

4 440,00

4 440,00

888,00

5 328,00

7

Paletovací vozík

ks

1

750,00

750,00

150,00

900,00

8

Plastová paleta

ks

1

70,00

70,00

14,00

84,00

9

Stohovací vozík

ks

1

165,00

165,00

33,00

198,00

62 225,00

12 445,00

74 670,00

Cena celkom

V Trávnici dňa .....17.09.2018.....

Kupujúci:

Ing. Emil Ivan
starosta obce

V Dolnom Kubíne dňa ...13.09. 2018.........

Predávajúci:

Ing. Jozef Hajduch
konateľ

Jaroslav Kecera
konateľ

