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Kúpna zmluva č. XX/2020 

 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 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 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami    

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Predávajúci:   

Sídlo:     

Štatutárny orgán:   

IČO:     

DIČ:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu vo formáte IBAN:  

SWIFT/BIC:    

Zapísaný ako:    

(ďalej ako „predávajúci“) 

  

 

Kupujúci:                               

Názov:   Obec Košická Polianka 

Sídlo:   Košická Polianka 122, 044 41, Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Mgr. Marta Petrilová, starostka obce  

IČO:   00 324 353  

DIČ:   202 124 4797 

Bankové spojenie: SLSP, a.s.,    

Číslo účtu:  0660571255/0900 

Kontaktné miesto:      Obecný úrad, Košická Polianka 122, 044 41 

Telefón:                      055/6854184 

E-mail:                        marta.petrilova@kosickapolianka.sk  

Web:                         www. kosickapolianka.sk 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

     (ďalej spolu ,,zmluvné strany“) 

 

 

PREAMBULA   

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

na kúpu a dodávku tovaru podľa  § 117 zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Čl. I.  

 PREDMET  ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať 330kusov záhradných 

kompostérov (ďalej len „tovar“) kupujúcemu, previesť na kupujúceho vlastnícke právo 

k tovaru, záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy.  

 

1.2 Súčasťou  dodania  predmetu tejto zmluvy  je  aj  jeho doprava na miesto dodania, 

odovzdanie vrátane návodov na obsluhovanie kompostéra a správnych návodov na 

kompostovanie, oznámenia pre domácnosti, že nimi vyprodukovaný kompost nesmie byť 

obchodovateľný a môže slúžiť len na vlastné potreby-použitie, potvrdenie prevzatia 

tovaru kupujúcim v preberacom protokole v mieste dodania. 

 

1.3 Kupujúci môže odmietnuť tovar ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú 

technickým parametrom uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

1.4 Predávajúci berie na vedomie, že kúpa záhradných kompostérov podľa článku  I. tejto 

      zmluvy je financovaná z  dotácie  Enviromentálneho fondu na základe  

      Rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 09.10.2020 č. 145815/C5-73/20 

      a rozpočtu obce  Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41,  

 

 

Čl. II.  

TERMÍN A MIESTO PLNENIA  

 

 2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy  riadne a včas 

v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

Pridelenie finančných prostriedkov na daný predmet zákazky príslušným poskytovateľom 

finančných prostriedkov je podmienkou pre nadobudnutie účinnosti kúpnej zmluvy. 

       O pridelení finančných prostriedkov sa kupujúci zaväzuje bezodkladne informovať 

predávajúceho a následne vyzve predávajúceho k plneni predmetu zákazky. 

 

2.2 Za deň dodania tovaru sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu poverenými 

osobami zmluvných strán uvedenými v bode 2.3. tohto článku (ďalej len „poverené 

osoby“) na dohodnutom mieste  dodania tovaru uvedenom v bode 2.3. tohto článku.Vzor 

preberacieho protokolu, tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Predávajúci vystaví preberací 

protokol v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom jeden (1) originál preberacieho protokolu 

dostane  poverená osoba kupujúceho a tri (3) originály  zostanú predávajúcemu. 

 

2.3  Miesto dodania  tovaru a poverené osoby na  prevzatie tovaru : 

   2.3.1  Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 

          - za kupujúceho: Mgr. Marta Petrilová, starostka obce 

                                      marta.petrilova@kosickapolianka.sk 

                                      tel: 055/6854184 

          - za predávajúceho: 

 

 

mailto:marta.petrilova@kosickapolianka.sk
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2.4 Dodávka tovaru sa uskutoční výhradne v pracovný deň a v základnom pracovnom čase 

kupujúceho a len v nevyhnutnom prípade aj mimo pracovného času, čo zmluvné strany  

dohodnú písomne. Základný pracovný čas kupujúceho je v pondelok až štvrtok od 8,00 

hod. – do 15,00 hod. a v piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 

 

2.5 Predávajúci je povinný spresniť čas dodania tovaru poverenej osobe kupujúceho 

uvedených v bode 2.3. tohto článku formou e-mailu  najneskôr päť (5) dní pred jeho 

dodaním. V opačnom  prípade kupujúci nie je povinný prevziať tovar v deň doručenia, ale 

až v nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia vopred neoznámenej 

dodávky tovaru znáša predávajúci. 

 

2.6 Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup poverenej osoby predávajúceho do priestorov 

miesta plnenia podľa článku II.bod 2.3.V prípade zmeny kontaktnej osoby alebo jej 

kontaktných údajov je kupujúci povinný písomne a bezodkladne oznámiť akúkoľvek 

takúto zmenu predávajúcemu bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. 

 

 

Čl. III. 

 SPÔSOB PREVZATIA A ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1 Prevzatie za kupujúceho zabezpečuje poverená osoba kupujúceho. Za splnenie termínu 

podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy sa považuje odovzdanie  dodávky tovaru  

predávajúcim na mieste dodania tovaru v zmysle článku II. bod 2.3.  

 

3.2 Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne 

reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru. 

 

3.3 Zistenie závad pri preberaní je kupujúci povinný oznámiť písomne formou reklamačného 

protokolu resp. priamo v preberacom protokole. 

 

3.4 Predávajúci zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku kupujúceho, ktorú spôsobí 

v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.   

      

 

      Čl. IV.  

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 

 

4.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny 

a nebezpečenstvo poškodenia tovaru dňom jeho prevzatia.  

 

 

Čl. V.  

KÚPNA CENA 

 

5.1 Cena za predmet plnenia v rozsahu článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  
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5.2 Cena  dodávaného predmetu plnenia podľa článku I tejto zmluvy je :  

Cena za 330kusov záhradných kompostérov: 

 

  Cena bez DPH:   ...............EUR 

         

  20% DPH: .............   EUR 

         

  Cena s  DPH: .................EUR 

 

  slovom:  ................................................... 

        

5.3 Cena uvedená v bode 5.2 je  cena za nový, funkčne bezchybný tovar. V cene sú 

započítané: clo, dopravné náklady, doklady potrebné na užívanie tovaru, opravy počas 

záručnej doby a ostatné finančné náklady s tým spojené. 

 

 

Čl. VI.  

PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB FAKTURÁCIE 

 

6.1 Predávajúci je oprávnený vyhotoviť faktúru po riadnom  dodaní predmetu tejto zmluvy 

a podpísaní preberacieho protokolu. Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu faktúru 

v piatich (5) vyhotoveniach vrátane príloh. Prílohou faktúry je  preberací  protokol 

vystavený z dodania tovaru a podpísaný poverenou osobou v zmysle článku II, bod 2.3. 

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä označenie kupujúceho 

a predávajúceho, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis oprávneného 

zástupcu predávajúceho. 

 

6.2  Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru predávajúceho uhradí kupujúci v lehote splatnosti 

do šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne kupujúceho. Ak posledný 

deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší 

nasledujúci pracovný deň.  

 

6.3 V prípade, ak faktúra nespĺňa všetky náležitosti podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je v rozpore 

so zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda  je kupujúci oprávnený 

ju vrátiť bez zaplatenia predávajúcemu, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti 

faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia riadne vyhotovenej 

faktúry kupujúcemu.  

 

6.4 Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku 

z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho, ktorý je uvedený v tejto zmluve. 

V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. 

Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel. 

 

6.5 Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry 

predávajúceho podľa bodu 6.2. tejto zmluvy nie je v hrubom nepomere  k právam 

a povinnostiam predávajúceho zo vzťahu založeného touto zmluvou. 
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6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu vzniknuté 

z tejto zmluvy nie je predávajúci oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu kupujúceho. 

 

6.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že faktúru je možné vystaviť a doručiť podľa tejto 

zmluvy ako aj v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z.  o zaručenej elektronickej fakturácii 

a centrálnom systéme a o doplnení niektorých zákonov) ďalej  len „zákon č. 215/2019 Z. 

z“). Takto vystavená a doručená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 2 ods. 

2 písm. a) až m) zákona č. 215/2019 Z. z    

 

Čl. VII. 

 ZÁRUČNÁ DOBA A  REKLAMÁCIA 

     

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 

platných noriem a na dodaný tovar poskytuje záruku. Záručná doba na tovar je 

dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru 

a podpísania preberacieho protokolu. 

  

7.2. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar s vadami a požadovať dodanie 

náhradného tovaru. 

 

7.3. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní 

tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca 

dohodnutej záručnej doby. 

 

7.4. Predávajúci je povinný sa  písomne vyjadriť k reklamácii najneskôr do desať (10)  dní po 

jej doručení. 

 

7.5. Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať: 

        -číslo zmluvy 

        -popis vady alebo spôsob, akým sa vada prejavuje 

 

7.6. Reklamované vady predávajúci odstráni na základe písomnej reklamácie kupujúceho 

najneskôr do sedem (7) pracovných dní po uznaní vady. Ak bude vada neodstrániteľná, 

predávajúci je povinný v tejto lehote dať kupujúcemu náhradný tovar. 

 

7.7. Zmluvné strany sa pre prípad vady tovaru dohodli, že počas plynutia záručnej doby má 

kupujúci právo požadovať a predávajúci má povinnosť bezplatne odstrániť všetky zistené 

vady, vrátane všetkých dopravných nákladov a prác spojených s opravami tovaru, vrátane 

dodávky náhradných dielov nutných k riadnemu užívaniu  tovaru. 

 

7.8. Uvedené záruky platia za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje 

s príslušnou starostlivosťou uvedenou v návode. Predávajúci neručí za vady spôsobené 

nesprávnou manipuláciou pracovníkmi kupujúceho. Záruka sa predlžuje automaticky o 

dobu, po ktorú  tovar nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, 

alebo závady na tovare. 
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Čl. VIII. 

         SANKCIE 

 

8.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru uvedenom v v prílohe č. 1 tejto    

zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu  zmluvnú pokutu vo výške 

0,1% z dohodnutej celkovej ceny predmetu tejto zmluvy podľa článku V. bodu 5.2 tejto 

zmluvy za každý deň omeškania.  

 

8.2 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád  tovaru v dohodnutom termíne 

podľa článku VII. bodu 7.6 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť voči 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dohodnutej celkovej ceny predmetu 

zmluvy podľa článku V. bodu 5.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania. Zmluvnou 

pokutou nie je dotknutý nárok kupujúceho na plnú náhradu škody, ktorá vznikla 

z porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou.  

 

8.3  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v zmysle článku VI. tejto zmluvy,   

môže  predávajúci voči kupujúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania z 

nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

 

 

Čl. IX. 

                       UKONČENIE ZMLUVNÉHO  VZŤAHU 

 

9.1   Zmluvný vzťah  možno ukončiť  dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto 

         zmluvy. 

 

9.2   Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade účinnosť  zmluvy končí 

dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou dohody o skončení účinnosti 

tejto zmluvy  musí byť aj spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov a pohľadávok 

zmluvných strán. 

 

9.3   Spôsob vzájomného vyrovnanie záväzkov a pohľadávok pri dohode o ukončení tejto 

zmluvy bude závisieť  od štádia v akom sa bude nachádzať plnenie predmetu tejto 

zmluvy.   

 

9.4   Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 

zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, 

môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ túto skutočnosť oznámi písomne 

druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako 

sa o porušení dozvedela.  

 

9.5  Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje: 

- ak predávajúci nedodá tovar v termíne podľa článku II. Bod 2.1 tejto zmluvy 

- omeškanie predávajúceho s odstránením vád  tovaru v dohodnutom termíne podľa 

článku  VII. bodu 7.6 tejto zmluvy. 

 

9.6   Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo  nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 
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9.7   Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 9.4 tohto článku 

zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od 

zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty. 

 

9.8   Odstúpením od tejto zmluvy táto zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle 

oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok X. 

KONTROLA 

 

10.1 Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným  

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov 

Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly 

riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. 

 

10.2 Predávajúci berie na vedomie, že dohodnutá cena  je prostriedkom vyplateným    

z  dotácie  Enviromentálneho fondu na základe Rozhodnutia ministra životného 

prostredia SR zo dňa 09.10.2020 č. 145815/C5-73/20 a rozpočtu obce  Košická 

Polianka, Košická Polianka 122, 044 41.  

 

 

Čl. XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto 

zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či 

doplnenie neplatné. 

 

11.2 V prípade, ak dôjde k zmene identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, 

nie je potrebná zmena zmluvy formou písomného dodatku.V takomto prípade postačuje 

bezodkladné písomné oznámenie (e-mailom) o zmene údajov doručené druhej zmluvnej 

strane.  

 

11.3 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa 

budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

 

11.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä vzájomnými 

zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných 

strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté z tejto  

zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne 

a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. 
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11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia kupujúcim. 

Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako 

vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k tejto zmluve. 

 

11.6 Pridelenie finančných prostriedkov na daný predmet zákazky príslušným 

poskytovateľom finančných prostriedkov je podmienkou pre nadobudnutie účinnosti 

kúpnej zmluvy. 

 

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (4) rovnopisoch, pričom po podpise oboma 

zmluvnými stranami stranami, dostane predávajúci  dva (2) rovnopisy a štyri (2 ) 

rovnopisy dostane kupujúci. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako 

vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k tejto  zmluve.  

 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy  sú:  

          Príloha č. 1.Špecifikácia tpvaru 

          Príloha č. 2 Preberací protokol 

 

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu 

ju  vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Košickej Polianke, dňa ..................     V ........, dňa .................... 

 

 

 

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

 

 

 

                  

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

  Mgr. Marta Petrilová,  

  starostka  obce Košická Polianka 
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Príloha č. 1.Špecifikácia tpvaru 

 

Predmetom zákazky je nákup 330 ks kompostérov pre domácnosti v obci Košická 

Polianka, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, vrátane návodov na 

obsluhovanie kompostéra a správnych návodov na kompostovanie, oznámenia pre 

domácnosti, že nimi vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a môže 

slúžiť len na vlastné potreby-použitie. 

 

Parametre požadovaných kompostérov:  

 

- Objem od 1050 l do 1060 l 

- Uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími otvormi 

- Teplota stabilizovania od -40° do + 80°C 

- Kompost vyberateľný z každej strany 

- Materiál UV stabilný 

- Nadpriemerná stabilita a životnosť kompostéra 

- Bez dna kvôli styku s pôdou 

- Hrúbka steny: min.7 mm 

- Hmotnosť: min. 28 kg 

- Jednoduchá montáž a demontáž 
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Príloha č. 2 Preberací protokol 

 

ku Kúpnej zmluve  č.XX /2020 na dodanie záhradných kompostérov 

    PREBERACÍ PROTOKOL 

 

Podľa Kúpnej zmluvy č. XXXX/2020 (ďalej len „ Zmluva  “)  

 

predávajúci : 

Obchodné meno:      

Sídlo:      

IČO:  

 

odovzdáva a  

 

kupujúci :  

Obchodné meno:          Obec Košická Polianka,  

Sídlo: Košická Polianka 122, 044 41      

IČO: 00 324 353  

 

Poverená osoba  Mgr. Marta Petrilová, starostka obce 

 

preberá  plnenie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu : 

 

Názov                  počet 

 

 

 

Kupujúci preberá predmet tejto Zmluvy bez vád *, s vadami *        *nehodiace sa prečiarknite 

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

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

...... a termínom ich odstránenia : 

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

 

 

Tento protokol o odovzdaní a prevzatí   predmetu  tejto Zmluvy je podkladom pre fakturáciu.  

 

 

 

 

 

 

V ......................................, dňa .............................. 

 

 

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

        Predávajúci               Kupujúci 

                             


