
 

KÚPNA ZMLUVA 
 

MÚ Dúbravka PC01/2012 
 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Zmluvné strany : 
 
 
Predávajúci : AXON PRO, s r. o. 
 Černyševského 26 
 851 01 Bratislava 

Štatutárny orgán :         RNDr. Alfréd Zimmermann, konateľ 
 Bankové spojenie :         Tatra Banka a.s. 
 Číslo účtu :   2628080455/1100 
 IČO :    31387811 
 DIČ:                              2020304440 
 IČ DPH :   SK 2020304440  
 Telefón:  02/6241 0360-2 
 Fax:   02/6241 0360 
   Právna forma:               Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná  
                                      v obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I, Oddiel. Sro,     
                                      Vložka číslo: 8280/B 
  
 (ďalej len „predávajúci“) 
 
a    
 

Kupujúci:  Mestská časť Bratislava-Dúbravka  
 Žatevná 2  
 844 02 Bratislava 
 Štatutárny orgán: Ing. Ján Sandtner, starosta  
 Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava-Dúbravka 
 Číslo účtu:  10128032/0200 
 IČO:   00 603 406 
 DIČ:   2020919120 
 IČ DPH:                        nie je platcom  
 Telefón:  02/64366641 

 kontaktné osoby: Ing. Anna Kupková, Ing. Rudolf Musl 

                                       Právna forma:              Zriadená zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste  
                                                                           SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
 
 (ďalej len „kupujúci") 
 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj výpočtovej techniky v rozsahu a technickej 

špecifikácii uvedenej v prílohe tejto zmluvy pod názvom "Technická a cenová špecifikácia", 
ktorá je zmluvnými stranami podpísaná a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ( ďalej len „ 
predmet zmluvy“ ). 

 
 



 

Čl. II 
Miesto a čas plnenia   

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy kupujúcemu do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

Dodaním sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy a jeho protokolárne prevzatie kupujúcim. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá predmet zmluvy na adresu: Mestská časť 

Bratislava-Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava.  
 
 

Čl. III 
 Cena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene predmetu zmluvy v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena 
za predmet zmluvy sa člení na ceny za jednotlivé časti dodávky (vrátane príslušných sadzieb 
DPH) vo výške 20%. Celková cena predmetu zmluvy predstavuje 5 488 €. 

. 

Názov 
Cena á bez 

DPH počet 
Cena spolu bez 

DPH 
Cena spolu s 

DPH 
PC zostava 326,67 € 14 4 573,38 €        5 488,00  € 

Celková cena  5 488,00  € 
 
Cena jednotlivých častí dodávky obsahuje všetky náklady spojené s obstaraním, dopravou a 
distribúciou predmetu zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
 
3. Kupujúci sa zaväzuje dohodnutú kúpnu cenu, uvedenú v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy po splnení 

dodávky predmetu zmluvy, prípadne jej častí, zaplatiť na účet predávajúceho v peňažnom 
ústave do 14 dní od doručenia faktúry kupujúcemu, a to spôsobom uvedeným v tejto zmluve 
a protokolárnym odovzdaním poverenému zamestnancovi kupujúceho. Doručená faktúra musí 
obsahovať predpísané náležitosti a jej prílohou bude preberací protokol v zmysle Čl. II tejto 
zmluvy. Ak predmetná faktúra doručená kupujúcemu nebude obsahovať predpísané náležitosti, 
kupujúci faktúru bez zbytočného odkladu vráti na doplnenie predávajúcemu. Dohodnutá doba 
splatnosti potom začína plynúť od doručenia doplnenej faktúry predávajúcim kupujúcemu. 

 
4. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak predávajúci nedodá predmet zmluvy v dobe 

určenej v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy a neučiní tak ani v náhradnom termíne, zaplatí predávajúci 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň 
omeškania.    

 
5.   Pri nedodržaní doby splatnosti faktúr vystavených predávajúcim, má predávajúci právo 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od kupujúceho za každý začatý týždeň omeškania vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania príslušnej 
čiastky z účtu kupujúceho, vedeného v jeho peňažnom ústave. 

 
6. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny 

uvedenej v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy. 
 
 
 

 



 

Čl. IV 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje: 

a) dodať predmet zmluvy a odovzdať ho kupujúcemu dohodnutým spôsobom a v dobe uvedenej 
v Čl. II  tejto zmluvy, 
b) zabezpečovať na predmet dodávky bezplatný záručný servis spôsobom a v rozsahu 
uvedenom v Čl. V tejto zmluvy, 
c) pri odovzdaní predmetu zmluvy poverenému zástupcovi kupujúceho predložiť  na podpis 
preberací protokol o prevzatí predmetu zmluvy do užívania kupujúcim.  

 
2. Kupujúci sa zaväzuje: 

a) prevziať predmet zmluvy podľa podmienok, v dobe a na mieste určených v tejto zmluve a 
prevzatie potvrdiť v preberacom protokole. 
b) užívať zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa návodov na použitie odovzdaných 
predávajúcim, podľa jeho pokynov a zabezpečiť podmienky pre správnu prevádzku týchto 
zariadení (podľa záručných podmienok predávajúceho), pričom berie na vedomie, že 
preukázateľne neodborné zásahy do predmetných zariadení budú mať za následok zrušenie 
záruky, 
c) poruchy,  ktoré vzniknú  v záručnej   dobe,  bezodkladne oznámiť servisnému  pracovisku 
predávajúceho AXON PRO, s.r.o, Černyševského 26, 851 01 Bratislava tel: 02/ 62410 360-2, e-
mailom na adresu servis@axonpro.sk. Pri nahlasovaní poruchy ohlasovateľ poruchy čo 
najpodrobnejšie popíše ako sa porucha prejavuje. 

 
 

Čl. V   
Záručný a pozáručný servis 

 
1.       Predávajúci je povinný poskytovať na celý predmet dodávky bezplatný záručný servis po dobu 

26 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy.  
 
2. Predávajúci sa zaväzuje realizovať záručný servis formou opravy v mieste sídla kupujúceho a 

bezplatne vykoná práce spojené s odstránením porúch. Predávajúci sa zaväzuje začať s 
odstraňovaním poruchy do 24 hodín (najneskôr nasledujúci pracovný deň)  od jej nahlásenia 
spôsobom uvedeným v čl. IV bod 2. písm. c). Dopravné náklady spojené so servisnými úkonmi 
v rámci záručnej doby znáša predávajúci. 

 

3. Kupujúci hradí všetky náklady na opravy, obnovenie funkčnosti chybných zariadení, ak boli 
poruchy dodaných zariadení spôsobené kupujúcim z neznalosti alebo zámerne, nedodržaním 
obvyklých prevádzkových podmienok. 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a neposkytnúť tretím osobám informácie , s ktorými sa 

dostane do styku pri práci s počítačom alebo jeho dielmi (pamäťové médiá) v rámci 
servisnej činnosti. Taktiež sa zaväzuje vykonávať také opatrenia, aby tieto médiá, pokiaľ budú u 
neho uložené, neboli prístupné tretím osobám. 

 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Kupujúci obdrží 2 a predávajúci 2 rovnopisy.  
 
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch 

zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísanými štatutárnymi 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
 
 
 



 

 
3.       Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a  a nasl.   
          Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
          k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení  
          neskorších predpisov. 
 
4.       Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných                
          strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  podľa § 5a zákona o slobode     
          informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
5. Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu  

zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením "Vyššej moci". 
"Vyššou mocou" zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za 
normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení 
zabrániť. O začatí, ako i pominutí pôsobenia "Vyššej moci" sú zmluvné strany povinné 
vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za 
nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia "Vyššej moci", najviac však jeden 
mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe, prípadne na 
vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy s tým, že začaté plnenie zmluvy bude vzájomne 
vysporiadané medzi zmluvnými stranami. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 

 
8.     Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na 

plnenie podmienok tejto zmluvy, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred 
predpokladanou zmenou. 

 
9.     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa:                 V Bratislave, dňa: 
 
Predávajúci:                  Kupujúci:   
       
   
 
 
 
 
....................................................            ........................................ 
     RNDr. Alfréd Zimmermann                                                      Ing. Ján Sandtner 
                     konateľ                                                                              starosta 



 

Technická a cenová špecifikácia                                              
PC ACTIVE POWER AX4965BE 
 
Procesor AMD Phenom II X4 965 Black Edition, Socket AM3, 3,4GHz, 2+6MB, 45nm, 
125W, BOX  
  
Trieda produktu: Procesory ; Typ procesoru: Phenom II X4 Quad-Core; Kód procesoru: 965; Typ 
patice procesoru: Socket AM3; Taktovacia frekvencia procesoru: 3,4 GHz; Frekvencia zbernice FSB: 
2000 MHz; Vyrovnávacia pamäť [L2 cache]: 2 MB; Vyrovnávacia pamäť [L3 cache]: 6 MB; Podpora 
technológie Hyper-Threading: Nie; Integrovaná grafika: Nie; Doplňujúce informácie: Štvorjadrový 
procesor, Cache [L2]: 4 x 512 KB, 125W, 45nm; Priložený ventilátor: Áno; Viac informácií: 
www.amd.com [LINK] 
 
Základná doska ASRock ASRock N68-GS3 UCC, GeForce 7025, 
 
Trieda produktu: Základná doska - desktop ; Výrobca procesora: AMD; Typ procesoru: Athlon II X2 
(Dual-Core), Athlon II X3 (Triple-Core), Athlon II X4 (Quad-Core), Phenom II X2 Dual-Core, Phenom II 
X3 Triple-Core, Phenom II X4 Quad-Core, Phenom II X6 Six-Core, Sempron (Socket AM3); Typ patice 
procesoru: Socket AM3; Podpora technológie Hyper-Threading: Nie; Počet procesorových patíc: 1; 
Výrobca čipsetu: NVidia; Typ čipsetu: nForce 630A; Frekvencia zbernice FSB: 2000 MHz; Typ 
pamäte: DDR3; Typ pamäti: Non-ECC, Unbuffered; Počet slotov DDR3: 2; Frekvencia pamäťovej 
zbernice: 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz; Maximálna veľkosť pamäte: 8192 MB; 
Integrovaná VGA na základnej doske: Áno; Typ integrovanej grafickej karty: NVIDIA GeForce 7025; 
Podpora VGA integrovaných v procesoroch: Nie; Video konektory na zadnom paneli: 1x VGA; 
Integrovaná zvuková karta: VIA VT1705; LAN: Áno; Typ integrovaného sieťového adaptéru: 
10/100/1000 Mbit/s; Wi-Fi sieťová karta: Nie; PCI sloty: 2; PCI-E 16x sloty: 1; PCI-E 1x sloty: 1; USB 
2.0 konektory: 8; Doplňujúce informácie - USB 2.0/3.0: 4 x USB 2.0 (zadný panel), 4 x USB 2.0 
(voliteľne); FireWire (IEEE 1394) konektory: 0 ks; PS/2 konektory: 2; Radič RAID: 4xSATA; Maximálny 
počet zariadení ATA: 2 ks; Rýchlosť radiča diskov ATA: 133 MB/s; Maximálny počet zariadení Serial 
ATA: 4 ks; Rýchlosť radiča diskov Serial ATA: 300 MB/s; Maximálny počet zariadení FDD: 1 ks; 
Formát (form factor): micro ATX; Typ konektoru ATX zdroja: 24-pin; Typ elektrickej zásuvky +12V: P4 
(4-pin);  
 
Pamäť  Kingston - Value RAM Kingston 4GB (Kit 2x2GB) 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 
256Mx8 Single Rank   
  
Trieda produktu: Pamäte SDR/DDR/DDR2/DDR3 ; Typ pamäte: DDR3; Kapacita pamäti: 4096 MB; 
Frekvencia pamäťovej zbernice: 1333 MHz; Typ pamäti: Non-ECC; Počet pamätí v zostave: 2; 
Latencia CAS (CL): CL9; Chladič: Nie;  
 
Pevný disk Seagate Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5'', SATA/600 NCQ, AFT, 
7200RPM, 16MB cache  1 
  
Trieda produktu: Pevný disk - interný ; Typ pevného disku: Štandardný (magnetické platne); Formát 
(form factor): 3,5 palcov; Kapacita pevného disku: 500 GB; Rozhranie: Serial ATA 600; Rýchlosť 
radiča diskov: 600 MB/s; Rýchlosť otáčok (RPM): 7200 ot./min; Vyrovnávacia pamäť (cache): 16 MB; 
Stredná prístupová doba (seek) pre čítanie: 11 ms; Stredná prístupová doba (seek) pre zápis: 12 ms; 
Počet platní: 1; Počet dátových hláv: 2; Chyby pri čítaní (Bits per Read): 1:10E14; Šírka: 101,6 mm; 
Výška: 19,98 mm; Dĺžka: 146,99 mm; Čistá hmotnosť: 0,415 kg; Ďalšie funkcie: NCQ - Native 
Command Queuing (inteligentné radenie príkazov), Seagate SmartAlign™ Technology (Advanced 
Format 4K sector HDD); Viac informácií: www.seagate.com [LINK] 
 
 



 

Skrinka Logic Concept Technology LOGIC PC skrinka A10 Midi Tower, bez zdroja 
(čierna) 
  
Trieda produktu: PC skrine ; Typ počítačovej skrine: Midi Tower; Formát skrine (podľa základnej 
dosky): ATX; Počet externých 3,5" pozícií: 0; Počet externých 5,25" pozícií: 2; Počet externých 5,25" 
slim pozícií: 0; Počet interných 2,5" pozicií: 0; Počet interných 3,5" pozicií: 4; Počet interných 5,25" 
pozicií: 0; Inštalovaný zdroj: Nie; Maximálny počet zdrojov: 1; Výkon napájacieho zdroja: 0 Watt; Typ 
konektoru ATX zdroja: 20-pin + 4-pin; Typ elektrickej zásuvky +12V: nepoužije; I/O konektory: 2x USB 
2.0, 1x stereo mini-jack (výstup pre slúchadlá), 1x stereo mini-jack (vstup pre mikrofón); Regulátor 
otáčok ventilátorov: Nie; Maximálny počet ventilátorov: 3; Šírka: 355 mm; Dĺžka: 178 mm; Výška: 405 
mm; Bočný ventilačný kanál: Nie; Montáž bez použitia náradia: Nie; Farba: čierna; Viac informácií: 
http://www.logicconcept.eu 
 
zdroj ATX 400W 
  
Trieda produktu: Zdroje do počítačových skriní ; Typ napájacieho zdroja: Štandardný; Výkon 
napájacieho zdroja: 400 Watt; Formát (form factor): ATX; Štandard napájacieho zdroja (ATX): 2,2; Typ 
PFC (Power Factor Correction): pasívny; Stredná doba medzi poruchami (MTBF): 100000 h; Počet 
napájacích konektorov 4-pin (HDD/ODD): 4 ks; Počet napájacích konektorov 4-pin (FDD): 1 ks; Počet 
napájacích káblov Serial ATA: 2 ks; Počet napájacích konektorov 6-pin (PCI-E): 1 ks; Počet 
napájacích konektorov 6+2-pin (PCI-E): 0 ks; Počet napájacích konektorov 8-pin (PCI-E): 0 ks; Počet 
napájacích konektorov 3-pin (ventilátory): 0 ks; Počet napájacích konektorov 4-pin (ventilátory): 0 ks; 
Typ elektrickej zásuvky +12V: P4 (4-pin); Počet napájacích konektorov +12V 4-pin (P4): 1 ks; Počet 
napájacích konektorov +12V 4+4-pin (EPS12V): 0 ks; Počet napájacích konektorov +12V 8-pin 
(EPS12V): 0 ks; Typ konektoru ATX zdroja: 20-pin + 4-pin; Redukcia napájania základnej dosky 
(20pin-24pin): Nie; Počet ventilátorov: 1 ks; Veľkosť ventilátoru: 120 mm; Regulácia otáčok ventilátora: 
Automatická (v závislosti na zaťažení zdroja); Ukazovateľ zaťaženia zdroja: Nie; Ochrana: OLP 
(ochrana pred preťažením), OVP (ochrana proti prepätiu), SCP (ochrana pred skratom); Šírka: 150 
mm; Hĺbka: 140 mm; Výška: 85 mm; Čistá hmotnosť: 1,5 kg; Farba: strieborná; Doplňujúce informácie: 
BOX, Napájací kábel súčastou balenia, dĺžka kábla 1,2m 
 
Klávesnica iBOX Bundle I-BOX OFFICE KIT klávesnica a optická myš USB, US layout  
  
Trieda produktu: Klávesnice ; Typ klávesnice: Štandardná; Typ konektoru: USB; Počet kláves: 104; 
Farba: čierna; Myš v zostave: Áno; Viac informácií: www.ibox.pl [LINK] 
 
Optická mechanika LG SuperMulti SATA DVD+/-R 24x, DVD+RW 8x,DVD+R 
DL16x,SecurDisc,bare bulk čierna 
  
Trieda produktu: Interné optické mechaniky pre počítač ; Funkcia optickej mechaniky: Čítanie + zápis; 
Optická technológia (zápis): CD/DVD; Optická technológia (čítanie): CD/DVD; Maximálna kapacita 
nahrávacieho nosiča: 8,5 GB; Prístupová doba (CD): 125 ms; Prístupová doba (DVD): 145 ms; 
Veľkosť pamäťového zásobníku (buffer): 1,5 MB; Rozhranie: Serial ATA; Technológia LightScribe: 
Nie; Podporované formáty čítania diskov (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-DA; Podporované 
formáty čítania diskov (DVD): DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, DVD-ROM; Podporované 
formáty čítania diskov (Blu-Ray): nepoužije; Podporované formáty čítania diskov (HD DVD): nepoužije; 
Rýchlosť čítania CD-ROM: 48 x; Rýchlosť zápisu CD-R: 48 x; Rýchlosť zápisu CD-RW: 32 x; Rýchlosť 
čítania DVD-ROM: 16 x; Rýchlosť zápisu DVD-R: 24 x; Rýchlosť zápisu DVD-RW: 6 x; Rýchlosť 
zápisu DVD+R: 24 x; Rýchlosť zápisu DVD+RW: 8 x; Rýchlosť čítania DVD-RAM: 12 x; Rýchlosť 
zápisu DVD-RAM: 12 x; Rýchlosť čítania DVD+R (DL): 12 x; Rýchlosť zápisu DVD+R (DL): 16 x; 
Rýchlosť čítania DVD-R (DL): 12 x; Rýchlosť zápisu DVD-R (DL): 16 x; Šírka: 146 mm; Hĺbka: 165 
mm; Výška: 41,3 mm; Čistá hmotnosť: 0,8 kg; Pribalený software: Nie je inštalované; Farba predného 
panelu (v balení): čierna; Typ balenia mechaniky (retail/bulk): bulk; Ďalšie vlastnosti: Funkcia 
SecurDisc; Viac informácií: www.lg.com [LINK] 
 
Microsoft OEM MS OEM Windows Pro 7 SP1 64-bit Slovak 1pk DSP OEI DVD  
  
Trieda produktu: Operačné systémy pre PC ; Skupina programov: Windows 7 Professional; Jazyková 
lokalizácia: slovenská; Verzia produktu: OEM; Typ licencie: Nová licencia; Licencie pre ... užívateľov: 



 

1; Typ nosiča: DVD disk; Doplňujúce informácie: 64 bit, Service Pack 1; Stránka výrobcu: 
www.microsoft.sk [LINK] 
 
 

Cenová špecifikácia 
 
 

Názov HW , popis jednotkov
á cena 
bez DPH 

jednotko
vá cena 
s DPH 

Záruka 
v 
mesiaco
ch 

servis u 
zákazníka 

CPU  
počet 
bodov 

doprava Dodávka 
v dňoch 

RAM HDD 

pracovná stanica 
PC ACTIVE 
POWER 

326,67 € 392,00 € 26 Áno do 24 
hodín 

4418 bezplatne 3 4GB 500GB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predávajúci:                  Kupujúci:   
       
   
 
 
 
 
....................................................            ........................................ 
     RNDr. Alfréd Zimmermann                                                      Ing. Ján Sandtner 
                     konateľ                                                                              starosta 
 
 
 


