
Kúpna zmluva  

uzatvorená podľa § 409 a násl. obchodného zákonníka  

uzatvorená medzi  

 
Kupujúci:    

Názov objednávateľa:            Súkromná stredná odborná škola technická 

Sídlo objednávateľa:              Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom 

Zastúpený                    RNDr. Beata Tóthová, riaditeľka školy 

IČO :               45022631 

DIČ :               2022672102 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických:  doplní sa pri podpise zmluvy 

Bankové spojenie:   doplní sa pri podpise zmluvy  

Číslo účtu:    doplní sa pri podpise zmluvy 

         

(ďalej Kupujúci ) 

 

    Predávajúci:    

 Sídlo:      

 Zastúpený:    

 Osoby oprávnené na rokovanie:  

 vo veciach technických:  

 Tel.:        mobil: 

 Fax:       mailová adresa: 

 Bankové spojenie:     

 IBAN :                                                                             BIC – SWIFT kód:    

 IČO:     

 DIČ:      

 IČ DPH:    

 Zapísaný v registri ... 

(ďalej Predávajúci ) 

Článok 1. Predmet zmluvy 

 

1.1 Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje  pre vlastnú potrebu v zmysle projektu s názvom Škola 

inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce, financovaného v 

rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Integrovaného 

operačného programu (ďalej len „IROP“), ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) technologické zariadenia -

Mechatronické stanice, ktorých  špecifikácia je uvedená v prílohách k tejto zmluve ( ďalej len „predmet 

zmluvy“)  Súčasťou predmetu zmluvy je   aj inštalácia predmetu zmluvy, jeho uvedenie do prevádzky a 

zaškolenie obsluhy.  

1.2. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy uvedený v bode 1.1.  prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu 

cenu uvedenú v čl. 2  tejto kúpnej zmluvy. 

 

 



 

Článok 2. Cena a platobné podmienky 

 

2.1. Kúpna cena  predmetu zmluvy  je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Kupujúci nie je platiteľom DPH. Pri fakturácii bude uplatnená DPH vo výške platných predpisov. 

V prípade, že sa Predávajúci stane platiteľom DPH až počas platnosti zmluvy, zmluvná cena nebude 

navýšená o sadzbu DPH, ale bude upravená na základ dane a DPH. 

 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu  po odovzdaní predmetu 

zmluvy v súlade s čl. 5.1 zmluvy. 

2..   Dohodnutú kúpnu cenu  sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú Predávajúci vystaví 

a odošle Kupujúcemu v troch origináloch po podpísaní preberacieho protokolu.   V rámci overenia vecnej 

správnosti Kupujúci  overí reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa 

nárokovaných výdavkov. Kupujúci  taktiež  overí, či požadovaná suma na faktúre zodpovedá údajom 

uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá zmluve. Overuje sa súlad s 

právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, 

publicita). Ak Kupujúci zistí fakturovanie nerealizovanej dodávky alebo služby, neuhradí  faktúru a vráti 

ju Predávajúcemu na prepracovanie. 

 

2.5. Overenie vecnej správnosti podľa čl.  2.4. vykoná Kupujúci do 5. pracovného dňa od doručenia 

faktúry spolu s dodacími listami, odovzdávacím/preberacím protokolom a záručnými listami . Ak má 

faktúra vady, vráti ju Predávajúcemu na prepracovanie. 

 

  

 

2.6. Faktúru vyhotoví Predávajúci v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Kupujúcemu v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude 

obsahovať minimálne tieto údaje: 

• číslo faktúry resp. daňového dokladu 

• označenie Kupujúceho a Predávajúceho, peňažný ústav, číslo účtu 

• IČO a DIČ predávajúceho, IČO kupujúceho 

• označenie registra, ktorý PO/FO zapísal v obchodnom registri/živnostenskom registri a číslo zápisu 

• miesto a názov dodávky,  

• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

• zdaniteľné obdobie 

 
Názov položky 

 

Cena bez 
DPH 

[EUR] 

DPH 
[EUR] 

Cena 
s DPH 
[EUR] 

Modulárny stavebnicový  systém  pre 
výučbu mechatroniky, elektroniky a 
automatizácie - stanice na transport, 

kontrolu a triedenie 

   

Modul pre stavebnicový systém pre 
výučbu mechatroniky, elektroniky a 
automatizácie - testovacia stanica 

   

SPOLU    



 

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po položkách 

• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho 

• prílohou faktúry bude dodací list, preberací protokol a záručný list vyhotovený v zmysle čl. 6 tejto 

zmluvy  

 

2.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, Kupujúci je oprávnený 

vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu 

2.8. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia Kupujúcemu.   
 

2.9. V prípade, že Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 

 

Článok 3. Realizácia dodávok a prechod vlastníctva 

3.1. Termín dodania predmetu zmluvy je stanovený dohodou zmluvných strán  nasledovne :  do 90 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.2. Miesto dodania:  Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy nadobúda Kupujúci podpísaním 

preberacieho protokolu. 

Článok 4. Podmienky dodávky 

4.1. Predmet zmluvy  bude označený výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu, prípadne bude 

zaplombovaný, pričom pri dodávke zariadení si zástupcovia obidvoch zmluvných strán výrobné čísla 

navzájom skontrolujú na zariadeniach aj na vystavených dokladoch. 

4.2. Kupujúci  poskytne Predávajúcemu informácie a dokumentáciu, vrátane príslušných vnútorných 
predpisov potrebných pre plnenie predmetu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje počas plnenia predmetu 

tejto zmluvy poskytnúť Predávajúcemu potrebné spolupôsobenie v rozsahu plnenia predmetu zmluvy. 

Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. 

Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi Kupujúceho, zápismi a dohodami  

zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

4.3. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania dodávky zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a ES a tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytne im všetku 

potrebnú súčinnosť. Predávajúci sa  zaväzuje Kupujúcemu predkladať elektronickú verziu (vo formáte 

MS Excel) podrobného rozpočtu predmetu zmluvy, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii 

každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy. 

 



 

4.4. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb , vytvoriť primerané podmienky 
na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by 

mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

 

4.5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Ministerstvo financií SR 

ako certifikačný orgán a orgán auditu a nimi poverené osoby,  

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Európskeho spoločenstva. 

 

4.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov miesta 

dodávky, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Predávajúceho, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky tovarov alebo iné doklady potrebné 

pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s dodávkou v zmysle 

požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania 

na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania 

na mieste. 

 

 

Článok 5. Protokolárne odovzdanie 

 

5.1 Kupujúci  preberie predmet zmluvy od Predávajúceho po inštalácii, sprevádzkovaní a zaškolení 

obsluhy  najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie predmetu zmluvy. 

O prevzatí predmetu zmluvy bude spísaný preberací protokol. V prípade, ak predmet zmluvy nebude 

spĺňať  podmienky  dohodnuté v zmluve, je Kupujúci oprávnený predmet zmluvy neprevziať.  

 

 

Článok 6. Záručná doba a záručný servis  

 

6.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet zmluvy záruku v rozsahu 24 mesiacov, ktorá začína 

plynúť odo dňa podpísania  preberacieho protokolu Kupujúcim.  

 

6.2. Predávajúci je povinný zabezpečiť záručný servis max. do 72 hodín od písomného oznámenia vady 

predmetu zmluvy alebo vyžiadania servisu formou e-mailu a vadu odstrániť do 24 hodín, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade zistenej vady na predmete zmluvy je Predávajúci 

povinný bezplatne túto odstrániť, resp. dodať bezchybný tovar.    

 
6.3. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania, 

neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu.  

 



 

Článok 7. Zodpovednosť za škodu 

 

7.1. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k 

predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.  

 

7.2. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku 

záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď 

povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené.  

 

7.3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich 

zodpovednosť. 

 

 

Článok 8. Sankcie 

8.1  Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre 

zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy a jej dodatkov, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo 

do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. 

8.2 V prípade omeškania Predávajúceho s termínom plnenia predmetu zmluvy môže Kupujúci účtovať 

Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % za každý deň omeškania z hodnoty predmetu zmluvy, 

s ktorou je v omeškaní, najviac však 5 % z celkovej hodnoty predmetu zmluvy, alebo môže Kupujúci od 

zmluvy  odstúpiť. 

8.3 V prípade, že Predávajúci nenastúpi na odstránenie  vady do 72 hod. (v zmysle čl. 6.2 ) od jej 

ohlásenia, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň 

omeškania sa s touto povinnosťou, pričom zmluvná pokuta je splatná dňom, keď sa Predávajúci dostane 

do omeškania.  

8.4 Kupujúci nie je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu v prípade, že dôvody omeškania dodávky sú 

zapríčinené kupujúcim. 

8.5 V prípade, ak sa   zistí, že predmet zmluvy nespĺňa požadované technické parametre , ktoré 

Predávajúci v rámci Verejného obstarávania deklaroval,  je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V 

takomto prípade je Predávajúci povinný bezodkladne vystaviť dobropis  na kúpnu cenu zaplatenú 

Kupujúcim   a vrátiť ju do 7 pracovných dní na účet Kupujúceho a Predávajúci je povinný na svoje 

náklady predmet zmluvy, ktorého sa odstúpenie týka  odinštalovať a odviesť. 



 

8.6 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu úrok z omeškania za každý deň, ktorý je v omeškaní s úhradou 
kúpnej ceny vo výške  0,02 % z dlžnej čiastky. 

8.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa obchodného 

zákonníka. 

8.8 Podkladom pre uhradenie sankcií je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. Sankcia je 
splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany k jej uhradeniu 

povinnou zmluvnou stranou. 

 

Článok 9. Dôverné informácie 

9.1 Na základe tejto zmluvy majú zmluvné strany prístup k dôverným informáciám, ktoré sú predmetom 
obchodného tajomstva. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany, 

alebo ich nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy 

9.2  Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, 

výrobnej alebo technickej povahy, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo 

nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle 

jednej zo zmluvných strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom 

zabezpečuje. Dôverné informácie sú špecifikované najmä, ale nielen, na programové vybavenie a know-

how, techniku, myšlienky, zásady a koncepcie, ktoré sú základom akejkoľvek zložky programového 

vybavenia a ktoré môžu vyjsť najavo pri ich používaní, testovaní alebo skúmaní, ako aj podmienky a 

poplatky splatné podľa tejto zmluvy. Medzi dôverné informácie sú zahrnuté všetky údaje o ekonomike a 

hospodárení kupujúceho, jeho obchodných aktivitách, výrobných postupoch, a pod. Medzi dôverné 

informácie patria aj podmienky a ceny súvisiace so zavádzaním predmetu tejto zmluvy. 

9.3 Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré sú, alebo sa stanú verejne známymi inak ako 
činnosťou alebo zanedbaním jednej zo zmluvných strán. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že nesprístupnia, ani neumožnia sprístupnenie dôverných informácií 

druhej strany akoukoľvek formou tretej strane a nepoužijú dôverné informácie druhej strany pre 

akýkoľvek účel iný ako vyplýva z tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán podnikne primerané kroky na 

zabezpečenie toho, aby sa dôverné informácie nesprístupnili alebo nerozširovali jej zamestnancami alebo 

tretími osobami. 

9.5 Zmluvné strany nie sú povinné dodržať predchádzajúce ustanovenia článku 10 v prípade, že sa bude 
poskytovať informácia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

Článok 10. Vyššia moc 

10.1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ 

takéto neplnenie je zavinené pôsobením “vyššej moci”. Definícia vyššej moci sa bude riadiť  publikáciou 

„Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou (MOK / ICC) pod číslom 

421. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne 

opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a 

ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú 



 

s uvedenou publikáciou oboznámené. 

10.2. O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia “vyššej moci” sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez 

meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá 

po dobu pôsobenia “vyššej moci”, najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany 

dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy. 

 

Článok 11. Ukončenie zmluvy 

11.1. Zmluvu možno predčasne ukončiť:  

 

• dohodou zmluvných strán, 

• jednostranným odstúpením v prípade 

a)  opakovaného porušovania ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou,  

b)  ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie, 

c)  ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo 

d)  ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu. 

Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane 

na adresu uvedenú v čl. 1 zmluvy. V pochybnostiach sa má za to, že odstúpenie bolo doručené 

druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní. Obidve zmluvne strany akceptujú právo 

náhrady škody v takomto prípade. 

• výpoveďou Kupujúceho bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť 

dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane 

11.2. Vypovedanie zmluvy, resp. odstúpenie od nej musí byť zaslané písomne doporučene. 
 

Článok 12. Záverečné ustanovenia 

12.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a a účinnosť deň 

nasledujúci po jej zverejnení na webovom sídle Kupujúceho a zároveň po splnení odkladacej podmienky, 

ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, 

t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného 

finančného príspevku. Ak k zverejneniu nedôjde do 6 mesiacov od jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami, zmluva stráca platnosť.  

12.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

12.3. Táto zmluva sa riadi platným slovenským zákonom č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v 

znení neskorších predpisov, s vylúčením dopadu Viedenského dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe 

tovaru zo dňa 11.4.1980.  
 

12.4. Zmluvné strany  vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu, 

že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzatvárajú zo slobodnej 

vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

12.5. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3. V prípade zámeru realizovať nástup nového 

subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je predávajúci  povinný min. 

5 pracovných dní vopred písomne informovať Kupujúceho o nástupe subdodávateľa na dodávku 

predmetu zmluvy a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávatelia  majú alebo najneskôr v čase 



 

plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v 

zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.. 

 

12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

 

Príloha č.1 – Cenová ponuka predávajúceho 

Príloha č.2 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy 

 

12.7. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Kupujúci a 

dve vyhotovenia Predávajúci. 

V Žiari nad Hronom, dňa .........................  V..............................., dňa......................... 

 

Za Kupujúceho       Za Predávajúceho 

 

 

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

RNDr. Beata Tóthová, riaditeľka školy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


