
Rámcová dohoda č.   1/2015 

na dodanie tovaru „Čistiace a hygienické prostriedky“ 

uzatvorená v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka za účelom 

dodania tovarov pod názvom: „Čistiace a hygienické prostriedky“ 

 

Kupujúci:           Základná škola  
Sídlo:            Belehradská 21, 040 13 Košice 

V zastúpení:           Mgr. Eva Kašková, riaditeľka školy  

IČO:            35540559 

DIČ:            2021606499 

Bankové spojenie:         Prima Banka 

Číslo účtu IBAN:          SK45 5600 0000 0005 0440 5001 

 

/ďalej len ako „kupujúci“/ 

 

a 

 

Predávajúci:  Papier servis, s.r.o.  

Sídlo:   Košice, Južná trieda 66 

Prevádzka:  Košice, Južná trieda 66 

V zastúpení:  Ladislav Nižník, konateľ spoločnosti 

IČO:   36577308 

DIČ:   2021788538  

Bankové spojenie: UniCreditBank  

Číslo účtu IBAN:  SK22 1111 0000 0066 2232 6002 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,Oddiel Sro, vložka 14675/V 

/ďalej len ako „predávajúci “/ 

 

 

Preambula 

 

Rámcová dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania postupom  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 

06.03.2015 pod názvom : „Čistiace a hygienické prostriedky“ 

Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa 

týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo 

právo na plnenie predmetu  rámcovej dohody. 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať Čistiace a hygienické prostriedky podľa 

prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy („ďalej len tovar“) a záväzok kupujúceho 

prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a 

podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v množstve a termínoch špecifikovaných v jednotlivých 

objednávkach na Základnú školu Belehradská 21, Košice  

 

Čl. III 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na 

základe úspešnej účasti vo verejnej súťaži vypísanej kupujúcim. 

2. Cena za jednotlivý tovar je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a je 

platná počas trvania platnosti tejto zmluvy. Všetky ceny uvedené v tejto zmluve sú uvedené vrátane 

DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na 

miesto určenia. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za tovar dodaný na základe objednávok môže byť do 

výšky  8.013,41 EUR s DPH slovom: osemtisíctrinásť eur štyridsať jedna centov za dobu trvania 

zmluvy. Cena je stanovená na základe oceneného Zoznamu tovarových druhov, ktorý je nedeliteľnou 

súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1 . 

4. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadne zálohy. 

5. Kúpnu cenu za skutočne prevzatý tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry 

s náležitosťami daňového dokladu na účet predávajúceho uvedený v Čl. I tejto zmluvy a to do 30 dní odo 

dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 

6. Súčasťou faktúry podľa bodu 5. tohto článku musí byť aj dodací list podpísaný kupujúcim. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5 a bodu 6 tohto článku, je kupujúci 

oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. 

Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu začína plynúť nová 30 dňová lehota 

splatnosti. 

8. Fakturačné miesto kupujúceho je uvedené v Čl. I tejto zmluvy. 

9. Predávajúci môže najmä s ohľadom na momentálnu situáciu na trhu, v čase celoplošnej realizácie akcií 

na podporu predaja, stanovením dlhodobo nízkych cien na vybrané druhy tovaru poskytnúť kupujúcemu 

nižšiu cenu, ako je uvedené v ponukovej cene. 

 

Čl. IV 

Všeobecné podmienky 

1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu zmluvy vystupuje predávajúci ako samostatný 

právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou. 

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar zodpovedá platným normám akosti.  

3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar nebude mať žiadne vady a bude označený v zmysle platných 

právnych noriem. 

4. Predávajúci poskytne na tovar záruku v zmysle zákona. 

5. Predávajúci je povinný dodať tovar v bezchybnom stave a kvalite. Tovar bude balený v obvyklých 

obaloch. 
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6. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady potrebné k užívaniu tovaru. 

7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru 

kupujúcim. 

8. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k predmete kúpy momentom prevzatia tovaru. 

9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorými sú nedostatky v akosti a prevedení, obale, dokladoch 

nutných k užívaniu tovaru a právne vady tovaru. 

10. Predávajúci je povinný kupujúcemu preukázať, doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie 

príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci predávajúceho na 

dodanie tovaru. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo kópia z iného než 

živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov je neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto 

zmluvy. 

11. V prípade ak predávajúci počas doby trvania tejto zmluvy stratí oprávnenie podnikať na dodanie tovaru, 

je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

Čl. V 

Dodacie podmienky 

1. Množstvo a druh tovaru budú bližšie špecifikované kupujúcim alebo inou osobou poverenou štatutárnym 

zástupcom kupujúceho v jednotlivých objednávkach. 

2. Objednávku je kupujúci oprávnený oznámiť predávajúcemu vo forme e-mailu, faxom, poštou, telefonicky 

alebo osobne prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho. 

Miestom dodania je:  

Základná škola Belehradská 21, Košice  

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s článkom IV. tejto zmluvy  

4. Pri odovzdaní dodaného tovaru je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu dodací list. 

5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať kritéria podľa tejto zmluvy 

a príslušných zákonov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru aj v prípade, že nie je dodržané 

požadované množstvo tovaru.  

6. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa bodu 5 tohto článku, je oprávnený od predávajúceho žiadať 

dodanie tovaru bez chýb resp. v požadovanom množstve. 

7. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. 

8. Ak predávajúci nezabezpečí po odmietnutí prevzatia tovaru podľa bodu 5 a 6 tohto článku jeho dodanie 

v požadovanom množstve a hmotnosti a to do jednej hodiny od odmietnutia, je kupujúci oprávnený 

zabezpečiť tovar od iného predávajúceho. 

 

Čl. VI 

Doba trvania a skončenie zmluvy 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do: 31.03.2019.  

2. V prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daného druhu tovaru, zmluvný vzťah pre daný druh 

tovaru končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na ktorú bola 

táto rámcová dohoda uzavretá. 

3. Pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 je možné rámcovú dohodu ukončiť: 

a. písomnou dohodou zmluvných strán, 

b. písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení rámcovej dohody druhou zmluvnou 

stranou s výpovednou lehotou 1 mesiac,  

c. písomnou výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. 
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4. V prípade viacnásobne opakovaného neplnenia predmetu rámcovej dohody na základe čiastkovej 

objednávky podľa rámcovej dohody, kupujúci si vyhradzuje právo kupujúceho na odstúpenie od dohody s 

účinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.  

 

Čl. VII 

Spoločné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej strany 

uvedenú v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej 

strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky 

odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa 

o tom nedozvie.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov ( napr. zmenu sídla, oprávnených osôb 

atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie zmluvy, bezodkladne písomne 

oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných dodatkov.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať informácie o predmete zmluvy a plnení svojich záväzkov 

zo zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

4. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu vzťahujú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola uzavretá 

v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží kupujúci a dva predávajúci. 

8. Rámcová dohoda je platná dňom jej podpísania a účinná  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovej stránke školy  www.zsbelehradska.sk    

9. Táto zmluva je vyhotovená na štyroch stranách formátu A4. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 – zoznam predávaného tovaru a príloha č. 2 - kópia 

výpisu z obchodného alebo živnostenského registra. 

 

 

Za predávajúceho:                                                                       Za kupujúceho:  

V Košiciach, dňa  20.3.2015                                                  V Košiciach, dňa    20.3.2015 

 

Ladislav Nižník, konateľ spoločnosti                       Mgr. Eva Kašková, riaditeľka školy 

  

http://www.zsbelehradska.sk/


P.č.

Názov Špecifikácia MJ

Množstvo 

na 12 

mesiacov

Množstvo 

na 48 

mesiacov

cena bez 

DPH
Cena s DPH

Cena celkom 

bez DPH
Cena celkom 

s DPH

1 Tuhé mydlo Tuhé mydlo 100 g, fax ks 60 240 0,17 € 0,20 € 40,32 € 48,38 €

2 Toaletný papier Toaletný papier dvojvrstvový, 30 m v rolke, 64 ks bal bal 10 40 0,18 € 0,22 € 7,20 € 8,64 €

3 Krém na ruky Ochranný krém na ruky s dezinfekčnou prísadou určený na namáhanú pokožku rúk, 100g, nechtík ks 60 240 0,42 € 0,50 € 100,80 € 120,96 €

4

CLIN /al. ekvivalent/

Prípravok na umývanie okien a všetkých sklenených a keramických povrchov, s Alkoholom a Nanotechnológiou, 

zabraňujúcim zahmlievaniu,                       zložky: 2-(metoxymetyl)etoxy] ≤ 2 %, Etylalkohol ≤ 3,5 % ,  Neiónové a 

aniónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, parfum,s rozprašovačom. Rovnorodá, číra bezfarebná kvapalina bez 

mechanických nečistôt. - 500 ml 

ks 40 160 1,12 € 1,34 € 179,20 €

215,04 €

5

Chloramín TS 1 kg /al. 

ekvivalent/
1 kg kg 20 80 4,27 € 5,12 € 341,60 €

409,92 €

6

Savo obyčajné /al. 

ekvivalent/

Dezinfekčný tekutý prípravok určený na celoplošnú dezinfekciu, čistenie a bielenie podláh, nábytku, textilu, 

kuchynského a hygienického náčinia, sociálnych zariadení, v potravinárskom priemysle, pH_ 12,10 - 12,0-4, 

hustota: 1070 - 1080kg/m3, rozpustný vo vode, chlórnan sodný cca 50g/l, 1l

ks 170 680 0,89 € 1,07 € 605,20 €

726,24 €

7

Savo Perex /al.ekvivalent/
 tekutý prípravok určený na  čistenie a bielenie  textilu, pH_ 12,10 - 12,0-4, hustota: 1070 - 1080kg/m3, rozpustný vo 

vode, chlórnan sodný cca 50g/l, 1l
ks 30 120 1,14 € 1,37 € 136,80 €

164,16 €

8
Fixinela /al. ekvivalent/

Dezinfekčný prostriedok na čistenie WC a znečistené povrchy,na odstraňovanie vodného kameňa, hrdze a 

usadenín s obsahom  anorganickej kyseliny a účinnej tenzidy 500 ml
ks 185 740 0,90 € 1,08 € 666,00 €

799,20 €

9 Rukavice Jednorazové rukavice bal 100 ks bal 3 12 2,28 € 2,74 € 27,36 € 32,83 €

10
Utierka na riad Utierka na riad tkaná, bavlnená, 50x70 cm, ks 20 80 0,53 € 0,64 € 42,40 €

50,88 €

11 SIFO /al. ekvivalent/ Neriedený práškový prostriedok na prečistenie plastových a keramických odpadov, vhodný na prečistenie 

umývadlových syfónov, výleviek a WC odpadov, 600 g

ks 10 40 2,16 € 2,59 € 86,40 € 103,68 €

12

JAR prípravok na 

umývanie riadu 

/al.ekvivalent/

Prípravok na umývanie riadu, zložky: alkyldimetylamín-N-oxidy 1–-5 %, pH produktu pri 10% vodnom roztoku - 9,0, 

vodný roztok vysoko rozpustný vo vode, parfumovaný, relatívna hustota - 1,033g/ml - 1l      
l 80 320 1,39 € 1,67 € 444,80 €

533,76 €

13

Prípravok na osvieženie 

vzduchu

Parfumovaný univerzálny prípravok na osvieženie vzduchu a účinne eliminujúci zápach, použitie v priestoroch: 

chodby, kancelárie, izby, toalety a v zriedenej podobe vhodný aj na umývanie podláh v koncentrácii 50ml na 10l, 

zloženie: menej ako 5% anionaktívne tenzidy, aróma s obsahom hexyl cinnamal, linalool. Tekutý prípravok 

rozpustný vo vode, bez použitia farbív a olejov. 5l 

ks 20 80 3,20 € 3,84 € 256,00 €

307,20 €

14
CITRA /al. ekvivalent/

Práškový čistiaci prostriedok, biely (biela homogénna prášková zmes), parfumovaný, hodnota pH pri 20°C 10% 

roztoku 11-12, vo vode čiastočne rozpustný, použitie na vane, umyvadlá a pod. - 400g 
ks 200 800 0,85 € 1,02 € 680,00 €

816,00 €

Špecifikácia predmetu zákazky ,,Čistiace a hygienické prostriedky"

Základná škola Belehradská 21, Košice



15

Prostriedok na umývanie 

podláh

Univerzálny tekutý prostriedok na umývanie všetkých druhov podláh, stien a glazúr - antibakteriálny  a 

parfumovaný, pH: 5,0 - 8,5, úplne rozpustný vo vode,  5l
ks 20 80 4,28 € 5,14 € 342,40 €

410,88 €

16

PALMEX /al. ekvivalent/

Prášok na pranie sypký, parfumovaný, hodnota pH: 10 až 11  (pranie pri teplotách 40 ,̊ 60 ,̊ 90̊ na priemyselné 

nečistoty-odstraňovanie mastných, organických a  krvavých škvŕn), iba pre profesionálne použitie, minimálny obsah 

zložiek a ich koncentrácií: 15 - 30% fosfáty, 5 – 15% aniónové povrchovo aktívne látky a perborát sodný, < 5% 

neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, fosfonáty. Ďalšie zložky: uhličitan sodný, inhibítor šednutia, inhibítor 

korózie, regulátor penenia, optický zjasňovač, parfum, farbivo

kg 48 192 3,19 € 3,83 € 612,48 €

734,98 €

17
Škrob tekutý škrob 0,5 l ks 10 40 0,77 € 0,92 € 30,80 €

36,96 €

18 Prípravok na tepovanie 

kobercov

Prípravok na tepovanie kobercov ks 2 8 1,84 € 2,21 € 14,72 € 17,66 €

19

GRIL PUR total /al. 

ekvivalent/
Na odstránenie mastnoty z riadu a sporákov ks 20 80 1,36 € 1,63 € 108,80 €

130,56 €

20

Diava klasická /al. 

ekvivalent/

Antistatický sprej (aerosol) na čistenie a ošetrovanie nábytku, preparát úplne rozpustný vo vode,  minimálny obsah 

zložiek a ich koncentrácií: Propán-2-ol  < 15%, Etanol < 15%, propán, bután a izobután (tlakové plyny) 30-50 %, 

Benzyl salicylate 0,01-0,1%   - 500 ml

ks 20 80 2,36 € 2,83 € 188,80 €

226,56 €

21
WC dezodorant

WC dezodorant tuhý 51g, na vyčistenie toalety, sviežosť na záchode, odstraňovanie vodného kameňa, vytvorí penu 

na povrchu vody na toalete.
ks 10 40 1,02 € 1,22 € 40,80 €

48,96 €

22 Vedro umelohmotné 10 l ks 5 20 1,29 € 1,55 € 25,80 € 30,96 €

23
Metla Dĺžka vlasu 15cm, priemer vlasu 1,2mm, šírka štetín metly 33cm, tvrdé štetiny s vymeniteľnou rúčkou 120 cm ks 10 40 2,60 € 3,12 € 104,00 €

124,80 €

24 Lopatka plastová s 

metličkou 

Lopatka plastová s metličkou ks 10 40 0,72 € 0,86 € 28,80 € 34,56 €

25 Kartáč Kartáč - ryžák ručný oválny ks 5 20 0,50 € 0,60 € 9,92 € 11,90 €

26 Zvon Zvon na čistenie odpadu Ks 5 20 0,61 € 0,73 € 12,24 € 14,69 €

27 Handra na podlahu Handra  na podlahu tkaná bavlnená 70x50cm, ks 100 400 0,66 € 0,79 € 264,00 € 316,80 €

28 Vrecia na odpad LDPE vrecia na odpad 70x110cm, o hrúbke 80mikr.,  120l / 25 ks v rolke rolka 6 24 2,24 € 2,69 € 53,76 € 64,51 €

29 Prachovka bavlnená Prachovka bavlnená ks 60 240 0,31 € 0,37 € 74,64 € 89,57 €

30
Utierka mikrovláknová Utierka mikrovláknová, 40 x 60  cm ks 10 40 0,83 € 1,00 € 33,20 €

39,84 €

31
Rukavice Rukavice latexové balené samostante po jednom pári v PE sáčku (balíku),  veľkosť M, L, bal 100 400 0,30 € 0,36 € 120,00 €

144,00 €

32

Tekuté mydlo s 

dávkovačom

Tekuté mydlo na umývanie pokožky rúk, pH: 5,5 - 5,8, hustota: 1030 - 1040kg/m3, alkylalkoholy, etoxylované, 

sulfáty, sodné soli <5%,                       [3-(acylamíno)propyl](karboxylatometyl) dimetylamonium, vnútorné soli <5%, 

500ml

ks 20 80 0,52 € 0,62 € 41,60 €

49,92 €

33
Kryštalická sóda Prípravok na zmäkčovanie vody ks 30 120 0,98 € 1,18 € 117,60 €

141,12 €

34
Drátenky na riad plast 

3ks/bal
farebné plastové drátenky 3 ks v balení bal 15 60 0,27 € 0,32 € 16,20 €

19,44 €

35
Stierka na okná široká stierka na okná 50cm ks 5 20 7,79 € 9,35 € 155,80 €

186,96 €

36

Ometák na pavučiny 

/teleskop/
ometák + teleskopická tyč 130 cm ks 10 40 3,97 € 4,76 € 158,80 €

190,56 €



37
Kefa na radiátor dlhá rúčka kefa na radiátor dlhá 80 cm ks 10 40 1,37 € 1,64 € 54,80 €

65,76 €

38
Kefa WC + nádoba kefa na WC s nádobou PVC ks 10 40 0,77 € 0,92 € 30,80 €

36,96 €

39
Mazľavé mydlo mazľavé mydlo 9 kg ks 1 4 8,05 € 9,66 € 32,20 €

38,64 €

40

Puliprapid nerez  

/al.ekvivalent/
prípravok na čistenie nerezu ks 10 40 2,15 € 2,58 € 86,00 €

103,20 €

41 Drôtenka Drôtenka nerezová veľká bal 30 120 0,18 € 0,22 € 21,60 € 25,92 €

42

Tekuté mydlo

Tekuté mydlo na umývanie pokožky rúk, pH: 5,5 - 5,8, hustota: 1030 - 1040kg/m3, alkylalkoholy, etoxylované, 

sulfáty, sodné soli <5%,                       [3-(acylamíno)propyl](karboxylatometyl) dimetylamonium, vnútorné soli <5%, 

5 l  

ks 20 80 2,50 € 3,00 € 200,00 €

240,00 €

43

Utireky na riad bavlna 

farebné /4 farby HCCP/
10 ks v balení v jednej farbe, štyri druhy farieb bal 4 16 0,84 € 1,01 € 13,44 €

16,13 €

44 Špongia na riad Špongia na riad tvarovaná, 5ks v balíku, rozmery: 9x7x4,5cm, bal 20 80 0,35 € 0,42 € 28,00 € 33,60 €

45 Servítky Servítky papierové biele 33x33cm, 500 ks v bal., 1vrstvové bal 6 24 1,74 € 2,09 € 41,76 € 50,11 €

Cena celkom : 6 677,84 € 8 013,41 €



. viPIs 
Z OBCBOONEBO REGISTRA 

0Jcresn6h0 SIidu Kolice I 
• 

0ddieI: Sro 
Vlo!ka eislo: 14675N 

I. oacnoDNt MENO 

PAPIER SERVIS, I.T.O. 

D.siDLO 

N...dee (mao vereJaiIao prlestnmstva) • orientaW ~1sIo (prfp.. dpilll6 &10):
Juma frieda 66 
Nmv oiJce; Kolice 
i'St:04001 

DL ICO: 36 577 308 

IV. DEN l.APISU: 11.03.2004 

V. pRAVNA FORMA: SpoJoenost s ~ obmedzenjm 

VI. PREDMET PODNIKANlA (QNNOS11) : 

1. kUpa tovaru na ~y jeho predaja ~ spotrebitefovi (ma1oobehod) v rozsabu vofDYch fivnostf 
2. kUpa tovaru DB U&1y jcho predaja iuyro preridzkovaterom 5vnosU (vel'koobcbod) v rozsahu vofnYch 
livnosti 
3. sproscredkovanie dopnlvy 
4. pteDijom aebnuternosd. at sa popri prenajme poskyt1.Vu aj in6, nd 7JUdad.ne slufby spojene s 
prenajmom 
S. reklammi a propagaW iSinoost 

VII. RATUTARNY oRGAN: KONATED 

Mao a prJavIsko: Ladislav NiinJk 
BydMo: 
Nizov uUce 0_110 verej"'o prieltraaltYa) a orieuta&i.8sIo (prip. SIlpIm6 &10): 
1dansk819 
NboY obec: iCo§ice 
PSC:04O 11 
D'tllmDarodeala: 27.0S.1953 
Rod.811e: 5305271138 

V.a: faultde: 11.03.2004 

Sp&seb koaaala ltatutUaeho orgiDu y meae spoWnosd • n&Bfm obDtedzea1m: 

Pfsonmosti. ktcri zatl.adIV6. pI8va a pov\nDosti spoloax.ti pgdpisuje ka!dY kouater samoS1atDe, a to tat, 

te kpisanemu alebo tlafen6mu obehodu6mu menu spolOOnoSti pripojf svoj vIastnona.j podpis. 


'.
VlIL sroLOCNIa 

StraDa 1 

http:spoloax.ti
http:7JUdad.ne
http:poskyt1.Vu


•••••••• 

• 


,"/ 
. ,.."Meao a prle.nJsko: Lactislav Nif.Dfk 

Bydlltko: 
Nizov ulke (lDao verej..... priestraDJtva) aorieIltaW &10 (prip. sipisae...): 
ldanska 19 
Naov obee: Kolice 
PSC:04O II 

V1Ib YIdadu: 6 639J)OOOOO BUR 
Roaab ........: 6 639.000000 EUR 


IX. vtiKA L4..KLADNtBO IMANIA 

6639.000000 BUR 

X. ROZSAH SPLATENIA zAKLADNtBo IMANIA 


6639,000000 BUR 


KoAiee I. 08.10.2012 


SpriV1'iOSi vYPisu sa potvrdzuje 


Za spnivnost'vjpisu: Dana Figmikova 


'. ..If•••••••••••••,,,........"fl................ ~ 
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