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K Ú P N A   Z M L U V A  

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi 

 

     

ČLÁNOK I 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1  Predávajúci: 
 

MONASTER, s.r.o. 

so sídlom:                    Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03 

IČO:                            47454547 

DIČ:    2023910383 

IČ DPH:                      SK2023910383 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

IBAN:    SK1611000000002923902159 

zapísaná v    zapísaná v OR  Okresný súd Bratislava 1, vložka č. 92750/B 

v mene spoločnosti koná:  Ing. Radovan Kováč 

(ďalej len „Predávajúci“) 
 

a 

 

1.2 Kupujúci:  
 

Obec Jakubova Voľa  
so sídlom:               Jakubova Voľa 67, 082 56  Pečovská Nová Ves         

IČO:    00327174 

DIČ:    2020711506    

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko , a. s.,  

IBAN:    SK53 5600 0000 0085 9331 1002  

v mene spoločnosti koná:  Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce  

(ďalej len „Kupujúci“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 

 

ČLANOK II 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1  Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto 
Zmluvy je ponuka Predávajúceho zo dňa 08.12.2021, predložená v procese verejného obstarávania 
s názvom „Interiérové vybavenie multispoločenského centra“ 

2.2  Kupujúci za nižšie uvedených podmienok uzatvára s Predávajúcim ako úspešným uchádzačom 
v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku Zmluvy túto kúpnu 
Zmluvu za nižšie uvedených zmluvných podmienok.  
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ČLÁNOK III 
PREDMET ZMLUVY 

 

 

3.1  Predmetom Zmluvy je dodanie tovarov a to v rozsahu špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej 
vo verejnom obstarávaní: „Interiérové vybavenie multispoločenského centra“ (ďalej aj ako 
„predmet Zmluvy“) a prevedenie vlastníckeho práva k tovarom na Kupujúceho. 
 

3.2  Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy. 

 

3.3 Súčasťou dodania premetu Zmluvy je doprava do miesta umiestnenia predmetu Zmluvy 

stanoveného Kupujúcim, inštalácia a zaškolenie osôb určených Kupujúcim k používaniu tovaru.  
 

3.4  Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy prechádza na kupujúceho dňom podpísania preberacieho 
protokolu.  

 

3.5  Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 9 tejto zmluvy.  

 

3.6  Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, 
ktoré sú súčasťou dodania tovarov. 

 

ČLÁNOK IV 

VYHLÁSENIA 

 

4.1  Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonať všetky nasledujúce 
vyhlásenia, a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto vyhlásení je rozhodujúcou 
skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto zmluvy. 

 

4.2  Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že: 
 

a) je výlučným vlastníkom tovaru bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo 
dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu 
dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať 
akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné 
následky; 

b) tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, 

nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami; 
c) tovar neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb 

d) Kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi  vzťahmi  týkajúcimi sa tovaru, že všetky 
tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne 
iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve; 

e) následne po podpísaní tejto zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by prekážalo 
alebo bránilo prevodu tovaru na kupujúceho a zaväzuje sa konať tak, aby mohol splniť 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy; 

f) mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal Kupujúceho osobitne 
upozorniť. 
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ČLÁNOK V 

TERMÍN A MIESTO DODANIA 

 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá predmet Zmluvy na základe výzvy Kupujúceho 
po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však 10.03.2022. 
 

5.2  Miestom dodania predmetu Zmluvy je multispoločenské centrum v obci Jakubova Voľa 68, 082 

56  Pečovská Nová Ves. 

 

5.3  Predávajúci je povinný minimálne tri (3) dni vopred Kupujúcemu písomne oznámiť presný 
termín dodania tovaru s uvedením dátumu a hodiny dodania. Termín odsúhlasený kupujúcim je pre 
zmluvné strany záväzný. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmet Zmluvy musí byť dodaný 
naraz s celým príslušenstvom (súčasťami).  
 

5.4  O priebehu umiestnenia predmetu Zmluvy Zmluvné strany vyhotovia preberací protokol, ktorý 
bude obsahovať identifikáciu umiestneného predmetu Zmluvy alebo jeho časti, označenie 
jednotlivých častí predmetu Zmluvy, ich identifikačné čísla alebo iné znaky umožňujúce 
jednoznačné určenie častí predmetu Zmluvy, množstvá a identifikáciu osôb, ktoré sú zodpovedné 
za umiestnenie predmetu Zmluvy. 

 

5.5 Predávajúci je povinný uskutočniť inštaláciu tovaru v mieste dodania za účelom jeho 
sfunkčnenia a zaškoliť min. 2 osoby určené Kupujúcim k používaniu tovaru.  

 

 

ČLÁNOK VI 
DODANIE A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY 

 

6.1.  Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru od predávajúcemu na dodacom liste resp. kupujúci potvrdí 
prevzatie tovaru po jeho inštalácii v mieste dodania a po zaškolení ním určených osôb k používaniu 
tovaru  v písomnom preberacom protokole. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu aj všetky 

doklady vzťahujúce sa na tovar a to najmä: pokyny pre údržbu, návod na použitie, resp. návod na 
obsluhu tovaru a všetkých jeho častí, servisná knižka a prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti 
výrobku a to v slovenskom jazyku. 

 

6.2  Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho 
momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, nie však skôr, ako podpisom 
dodacieho listu resp. preberacieho protokolu. 

 

6.3  Tovar musí byť v súlade s požiadavkami, nákresmi a špecifikáciami uvedenými v Prílohe č. 1 
k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj nezáväznými) 
a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými 
štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Tovar, jeho označenie a balenie nesmie porušovať práva 
tretích osôb, najmä patenty, obchodné známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) 
vlastníctva tretích strán. 

 

6.4  Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, 

najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia. 
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ČLÁNOK VII 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

 

7.1  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru s bežnou starostlivosťou najneskôr 
do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 
 

7.2  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet Zmluvy je v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a že 
počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a bude ho možné použiť 
na dohodnutý účel. 
 

7.3  Na základe dohody zmluvných strán sa na dodaný tovar vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 

mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
 

7.4  Predávajúci preberá záruku, že počas záručnej doby 

a) tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 
b) tovar bude nový, funkčný a bez vád v spracovaní a materiáli, 
c) kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými 

právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov, 

autorských práv alebo ochranných známok, 
d) tovar bude obchodovateľný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely. 

 

7.5  V prípade výskytu vád na dodanom tovare počas záručnej doby má Kupujúci práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na 
odstránenie vád tovaru je Predávajúci povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, 

najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok 
na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti dodávky tovaru. 
V prípade, že bude predávajúci v omeškaní s odstraňovaním vád tovaru opravou po dobu dlhšiu ako 
15 dní, má kupujúci právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady dodaného tovaru na náklady 
predávajúceho. 

 

7.6  V prípade, že Kupujúci  z dôvodu omeškania predávajúceho, opraví alebo zabezpečí opravu 
vady dodaného tovaru treťou osobou, záručná doba  podľa ods. 7.3 tohto článku zmluvy ostáva 
zachovaná v celom rozsahu. 

 

7.7 Zodpovednosť predávajúceho za vady nie je dotknutá tým, že Kupujúci neoznámil 
Predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení 
odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže reklamovať 
vady tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je Kupujúci 
povinný uplatniť u Predávajúceho písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu 
skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád tovaru a nárokov zo 
zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. 
Uplatnenie vady tovaru musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 
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ČLÁNOK VIII 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA  

 

8.1  V prípade omeškania Predávajúceho s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne si 
môže Kupujúci uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny s DPH za každý aj 
začatý deň omeškania. 
 

8.2  V prípade omeškania Predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo jeho časti po dobu dlhšiu 
ako 30 dní je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 

8.3  V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si Predávajúci môže 
uplatniť úrok z omeškania v zmysle Nariadenia vlády číslo 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

8.4  V prípade, že Kupujúci potom, čo bude v omeškaní s platením kúpnej ceny, túto cenu nezaplatí 
ani nebude reagovať na písomnú výzvu Predávajúceho, Predávajúci bude oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. 
 

 

ČLÁNOK IX 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

 

9.1  Celková cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí podľa čl. III tejto Zmluvy je 

stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške : 
Cena bez DPH    49 472, 35  Euro 

20 % DPH      9 894, 47  Euro 

Celková cena s DPH  59 366, 82  Euro     

 

 

9.2  Podrobná cenová špecifikácia jednotlivých častí predmetu Zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy. 

 

9.3  V kúpnej cene podľa odseku 9.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 
predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním, montážou tovaru a zaškolením obsluhy podľa tejto zmluvy. 
 

9.4  Kúpna cena je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  
 

9.5  Kúpna cena podľa ods. 9.1 tohto článku zmluvy je splatná po riadnej dodávke tovaru podľa 
článku 5. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote do 60 dní odo dňa 
doručenia faktúry Kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude dodací list resp. preberací protokol potvrdený 

kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po dodaní tovaru kupujúcemu. 

 

9.6  V prípade námietok Kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je Kupujúci túto faktúru do 
5 pracovných dní odo dňa jej doručenia povinný vrátiť Predávajúcemu spolu s vytknutím jej 
nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená 
Kupujúcemu. 
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9.7  V prípade reklamácie vád dodávky tovaru až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany 
záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) Kupujúci nie je v omeškaní 
s úhradou kúpnej ceny za reklamovanú dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť. 

 

 

ČLÁNOK X 

DORUČOVANIE 

 

10.1  Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne 
účinky (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými 
poštou alebo osobne alebo e-mailom.  

 

10.2  Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné 
doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom 
poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V 

prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať 
písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu. 
 

10.3  Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie 
takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie 
písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy 
zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. 
 

10.4 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za 
doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa 
zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa 
zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. 

obchodnom registri) neznáma. 
 

10.5  Pre Kupujúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje: 

 

adresa:   Obec Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová ves 

kontaktné osoby: Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce  

tel.: 421 911 382 666 

e-mail: starosta@jakubovavola.sk 

 

 

a pre Predávajúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedené údaje: 
 

adresa:   MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03 

kontaktné osoby: Ing. Radovan Kováč 

tel.: +421 905 276 239 

e-mail: kovac@monaster.sk 

 

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú 
adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 

 

10.6  Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré 
sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
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uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo 
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude 
oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto 
spôsobenú škodu. 
 

 

ČLÁNOK XI 
SUBDODÁVATELIA 

 

11.1  Na plnenie predmetu  zmluvy  môže Predávajúci využiť subdodávateľov. Predávajúci je   
povinný pri  uzatvorení  zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o  všetkých  
známych  subdodávateľoch  predávajúceho v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa  pobytu a dátum 
narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve a obsahuje  okrem  uvedených  
údajov  podiel  plnenia  zo zmluvy v % a stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom 
subdodávky.  
 

11.2 Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Predávajúci dozvedel o tejto 
zmene. Zoznam subdodávateľov Predávajúceho, ktorý Predávajúci predložil do času uzavretia 
Kúpnej zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí Prílohu č. 3 Kúpnej zmluvy.  
 

11.3  K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Kupujúcim na základe aktualizovania 
Prílohy č. 3 dňom,  ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa. Predávajúci 
musí písomne oznámiť Kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných 
údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu ku Kúpnej 
zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov). V prípade 
zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania Kúpnej zmluvy, musí 
subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať 
službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť.  Splnenie 

osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň 
každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byt' zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora. Predávajúci Kupujúcemu spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží 
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO od subdodávateľa a to v 
originálnom vyhotovení, alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so 
zabezpečením týchto dokladov znáša Predávajúci bez nároku na ich úhradu Kupujúcim. V prípade, 
že navrhovaný subdodávateľ bude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b), Kupujúci ho 
schváli. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, Kupujúci písomne požiada Predávajúceho o jeho 
nahradenie. Predávajúci doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Kupujúci neurčí dlhšiu lehotu. Súčasne sa vzťahuje na 
nového subdodávateľa povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so 
zákonom č. 315/2016 Z.z..  
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11.4  V prípade , že  predávajúci  nedoručí  návrh  nového subdodávateľa do piatich pracovných dní 
odo  dňa  doručenia  žiadosti   o jeho nahradenie, resp. v lehote určenej kupujúcim, bude toto 
kupujúci považovať za podstatné porušenie zmluvy a môže odstúpiť od zmluvy.  

 

11.5  Kupujúci sa zaväzuje pri plnení predmetu Kúpnej zmluvy poskytnúť Predávajúcemu potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu splnenia predmetu Kúpnej zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK XII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1  Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 

12.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho v zmysle osobitných 
predpisov.  

 

12.3   Predávajúci berie na vedomie, že časť finančných prostriedkov na zaplatenie kúpnej ceny 
bude poskytnutá z verejných zdrojov (najmä Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom 
na tieto skutočnosti sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy 
platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Kupujúceho, ktoré mu budú v tejto súvislosti 
dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť 
Kupujúcemu alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Predávajúci je povinný strpieť 
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi 
riadiacim orgánom a Kupujúcim a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi   poverené osoby,  
c.  Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  
d.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  

e.  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g.  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

12.4  Predávajúci a kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu 
nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej kupujúcim. 
 

12.5  Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu si písomne oznámiť závažné skutočnosti, 
ktoré nastali po podpise Zmluvy a súvisia s predmetom Zmluvy. 
 

12.6  Okrem zákonných podmienok pre odstúpenie od tejto Zmluvy je Kupujúci oprávnený odstúpiť 
od tejto Zmluvy aj v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho. Zmluvné 
strany považujú v tejto súvislosti za podstatné porušenie Zmluvy najmä, ak Predávajúci: 
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12.6.1  bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej povinnosti podľa tejto 
Zmluvy o viac ako desať (10) kalendárnych dní, 
12.6.2   bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby, 
12.6.3   poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy, 
12.6.4   nedodá Kupujúcemu ktorýkoľvek doklad uvedený v čl. III tejto Zmluvy 

 

12.7  Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s 
platením faktúry podľa tejto Zmluvy o viac ako 30 dní. 
 

12.8  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 
12.8.1  Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (príloha relevantná v čase 
nadobudnutia platnosti zmluvy, podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy musí byť identická s 
podrobnou špecifikáciou predmetu Zmluvy predloženou v ponuke Predávajúceho v rámci 
obstarávania), 
 

12.8.2  Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy v listinnej podobe (príloha relevantná v 
čase nadobudnutia platnosti zmluvy, cenová kalkulácia predmetu Zmluvy musí byť identická s 
cenovou ponukou predloženou v ponuke Predávajúceho v rámci obstarávania), 
12.8.3  Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (príloha relevantná v čase nadobudnutia platnosti 
zmluvy) 

 

12.9  Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 

12.10  Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 
záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody 
súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych 
v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

12.11  Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre kupujúceho a dva pre 

predávajúceho. 
 

12.12  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri 
plnom vedomí podpisujú. 
 

 

 

V Jakubovej Voli dňa: 07.01.2022   V Bratislave dňa : 07.01.2022 

 

 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 
 

 

 

 

_________________________     ____________________________  

Ing. Magdaléna Sasaráková    Ing. Radovan Kováč 
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 Cenová kalkulácia predmetu zmluvy  

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov  



Príloha č. 1 Zmluvy 

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Položka Jedn. Počet Špecifikácia (minimálna požadovaná špecifikácia) 

Pult v kancelárii 
1800x350x1130mm 

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- pult d.1800/š.350 /v.1130mm                                                                                          
- DTD laminovaná s ABS hranami 
- hliníkové nohy matné    
+ stôl  d.1800/š.700 /v.750mm                                                                                       
- DTD laminovaná s ABS hranami 
- hliníkové nohy matné    
- celoramová podnož 

Stôl pracovný typ 1 
1600x600mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
stolová doska  d.1600/š.600 /v.750mm                                                                            
- DTD laminovaná s ABS hranami 
- hliníkové nohy matné  
- celoramová podnož    

Stôl pracovný typ 2 
1000x600mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- stolová doska  d.1000/š.600/v.750mm                                                                                   
- DTD laminovaná s ABS hranami 
- hliníkové nohy matné    
- celoramová podnož 

Stôl jedálenský typ 1 
1365x900mm 

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- stolová doska  d.1365/š.900/v.750-800mm                                                                   

- DTD laminovaná s ABS hranami 
 - hliníkové nohy matné 

- celoramová podnož 



 Stôl jedálenský typ 2 
900x800mm 

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- stolová doska  d.900/š.800/v.750-800mm                                                                     

 - DTD laminovaná s ABS hranami 
 - hliníkové nohy matné 

- celoramová podnož 

Stôl jedálenský typ 3 
600x700mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- stolová doska  d.600/š.700/v.750-800mm                                                                     

 - DTD laminovaná s ABS hranami, f. biela 

 - hliníkové nohy matné 

Stôl konferenčný typ 1 pr. 
600mm 

ks 6,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- s tolová doska  pr..600 /v.750mm                                                                                      
 - DTD laminovaná s ABS hranami 
 - hliníková centrálna noha matná 

Stôl konferenčný typ 2 pr. 
900mm 

ks 13,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- stolová doska  pr..800-900 /v.450-500mm                                                                   

 - 4 nohy 

Stôl konferenčný typ 3 pr. 
600mm 

ks 3,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- exteriérový, odolný voči vlhkosti             
 - stolová doska  pr..600 /v.750mm                                                                                      
 - hliníková úprava dosky 

 - hliníková centrálna noha matná 

 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 



Stôl pracovný typ 3 
1200x700mm 

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
 - stolová doska  d.1200/š.700/v.650-700mm                                                                 

- DTD laminovaná s ABS hranami 
 - 4 hliníkové alebo drevené nohy podľa materiálového prevedenia  
- celoramová podnož  

Stôl pracovný typ 4 
d.2000/š.800/v.740-

995mm dielenský 

ks 3,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
stolová doska d.2000/š.800/hr.40mm, DTD s tvrdeným povrchom   
 - výškovo nastaviteľný v rozmedzí v. 740-995 mm                                                         

- 4 nohy, masívna oceľ. konštrukcia, nosnosť 300kg 

 - spodná drev. Polica 1900x500mm, plech. zásuvka 450x450x130mm podľa 
výberu investora 

Komoda d.800/š.400-

500/v.730mm  
ks 4,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- skrinka pod TV na nožičkách               
 - DTD laminovaná s ABS hranou, f. biela, vysoký lesk 

 - plnovýsuv zásuvky, otváravé dvierka 

 - hliníkové kovanie matné 

Vstavaná skriňa v izbe typ 
1  š.2775/h.600mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- posúvne dvere          
 - dvere DTD 

 - so stolikom na batožinu a vešiakom 

Vstavaná skriňa v izbe typ 
2  š.2775/h.700mm   ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- posúvne dvere               
 - zabudovaný vstup do kúpeľne 

 - dvere DTD 

 - so stolikom na batozinu a vesiakom 



Skriňa vysoká typ 1  
š.1000/h.450-

500/v.1600mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- DTD laminovaná s ABS hranami        
 - policová. 3 police 

 - dvojdverová, otváravé dvere 

Skriňa vysoká typ 2  
š.1000/h.450-

500/v.1600mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- šatníková s priečne vysúvateľnou tyčou na ramienka      
 - DTD laminovaná s ABS hranami 
 - dvojdverová, otváravé dvere 

Skriňa nízka typ 1  
š.1000/h.450/v.750mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- DTD laminovaná s ABS hranami     
 -2 zásuvky nad sebou s plnovýsuvom alebo 2 výklopné dvierka 

Skrinka šatňová „Z” typ 1, 
š.1160/h.550/v.1850mm 

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- dva v jednom (na čistý a použitý odev)      
 - kovova    

 -trojkombinacia /AJZ/ 

Skrinka regálová v knižnici 
š.900/h.350/v.1820mm 

ks 18,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- plný chrbát, plný sokel, drevený        
 - DTD laminovaná s ABS hranami 
 - otvorená bez dvierok 

 - 6 políc výškovo nastaviteľných + vrchná doska  



Skrinka regálová dielenská 
š.1010/h.400/v.1970mm  ks 4,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- plechová, 2 otvorené stojany, 1 krížová výstuž     
 - 5 políc výškovo nastaviteľné, nosnosť police 170kg 

 - otvorená bez dvierok 

 - f. šedá 

Sedačka 2-miestna 

d.1300/h.620/v.730mm 
ks 4,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- čalúnená, s područkami, sivá          

 - vyššie položený sedák, v. 430 mm 

 - 4 drevené nohy morené 

Kreslo k Z1 

š.670/h.620/v.730mm 
ks 33,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- súprava so sedačkou Z1             
 - drevená nosná kostra, čalúnené       
 - s područkami 
 - vyššie položený sedák, v. 430 mm 

 - 4 drevené nohy morené 

Stolička barová   ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- vysoká v. sedáku 720-750mm           

 - kovová podnož 

Stolička v izbe ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- drevená, bez čalúnenia             
 - 4 nohy, bez područiek 



Stolička v klube   ks 8,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia:- drevená alebo ratanová, čalúnená                                                
- s područkami alebo bez - 4 nohy 

Stolička jedálenská ks 20,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- umývateľná, drevená alebo plastová             
 - bez područiek 

 - 4 hliníkové nohy alebo lyžiny 

 - v. sedáku 400-450mm 

Stolička exteriérová ks 7,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- exteriérová, plastová              
 - 4 nohy, v. sedáku 400mm 

 - s područkami  

Stolička typ kancelárske 
kreslo  

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- ergonomické kreslo, hojdací mechanizmus            
 - priedušné čalúnenie podsedáku, výplň operáku sieťovina 

 - chrómový kríž podnože výškovo nastaviteľný, univerzálne kolieska 

 - s područkami výškovo nastaviteľnými 

Stolička prísedová barová 
v kancelárii ks 4,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- vyššia barová stolička, s operákom, príp. s područkami          
 - priedušné čalúnenie podsedáku, príp. operáku  
 - centrálna noha alebo 4 nohy,  v. sedáku 720-750mm 

 - hliníková konštrukcia 



Stolička do zázemia  ks 3,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- jedálenská, laminátová, stohovateľná, umývateľná, viac farieb    
 - 4 pochrómované nohy, v. sedáka 445 mm 

  - bez područiek 

Stolička do dielne 
š.440/v.sedáka 600-

845mm 

ks 3,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- priemyselná/pracovná, otočná,               
 - centrálna podnož na klzákoch  
 - výškovo nastaviteľná okrem sedáka a operadla aj opierka nôh 

 - bez područiek, s čalúneným operadlom a sedákom, f. čierna 

Kuchynská linka typ 2, 
d.3470mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- dolné skrinky,  linka priama            
 - otvorené police nad oknom, 
 - súčasťou drez s batériou, ostatné vybavenie podľa zadania investora 

- príprava na vstavanú umývačku riadu 60 cm 

 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek, 
 - DTD matná, sokel hliník 

 - prac. doska masív buk vodeodolná škárovka , hr. 40mm zrazené hrany 

 - obklad steny dekorat. omietka impregnovaná – imit. pohľadový betón  



Kuchynská linka-zápultie 
typ 3, d.2460mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- dolné a horné skrinky, linka priama           
 - súčasťou drez s batériou, ostatné vybavenie podľa zadania investora 

 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek 

 - striekaná MDF f. biela saténový lesk, sokel leštený hliník, 
 - prac. doska buk. multiplex hr. 40mm zrazené hrany 

 - obklad steny bezškárový laminam 

Bar pult typ 4, 

d.1800/š.500mm 
ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- dolné skrinky, hĺbka skriniek a pracovnej dosky 500mm, linka priama          
 - vybavenie podľa zadania investora 

 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek 

 - MDF f. biela saténový lesk, sokel a predná stena leštený hliník, 
 - prac. doska buk. multiplex hr. 40mm zrazené hrany, 
 - obklad steny bezškárový laminam 

+ závesný systém na poháre nad barom 

+ pult d.1800/š.400 /v.1130mm                                                                                     
 - sklenená doska, kalené sklo lepené hr. 2x6mm. 

 - chromové stojky 

Kuchynská linka typ 5, 
2400/2325mm 

ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- dolné a horné skrinky, linka do tvaru „L” príp. „U”         
 - súčasťou drez s batériou, ostatné vybavenie podľa zadania investora 

 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek 

 - dvere DTD biela, sokel leštený hliník, 
 - prac. doska buk. multiplex hr. 40mm zrazené hrany,  
 - obklad steny bezškárový laminam 



Biliardový stôl ks 1,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- drevená konštrukcia, 4 nohy           
 - bridlicová jednoliata doska, zelené značkové plátno 

 - d.2120/š.1220/v.800-850mm 

Vešiak stojanový ks 10,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- samostatne stojaci             

 - 4 háčiky 

 - kovová centrálna konštrukcia, plast. háčiky 

Lampa ks 10,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- samostatne stojaca              

- tienidlo bielej farby 

- kovová centrálna konštrukcia 

Posteľ dvojlôžko v izbe 
1800 x 2000 mm  

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- dvojmiestna posteľ               
 - s odkladacim priestorom 

 - čalúnené čelo postele, materiál koža/ekokoža 

 - súčasťou nočné stolíky 2ks v rovnakom prevedení ako posteľ                         



Polohovacie lôžko 
1040x2120mm 

ks 2,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
-  jednomiestna posteľ,           
 - elektr. ovládanie pomocou ovládača, nastaviteľné až do polohy kresla 

 - 24V pohon 

 - drevené sťahovacie bočnice, na nožičkách 

 - čelo opláštené drevom, prevedenie svetlý buk 

 - súčasťou drevený lamelový rošt a hrazda s madlom 

 - matrac 

Polohovateľné kreslo ks 10,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- čalúnenie - látka  
- výška sedu 46 cm 

- hĺbka sedu 54 cm 

- nosnosť 110 kg 

- relaxačné, polohovacie 

Odpadkový kôš 5l ks 15,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- kôš nerezový, leštený 

- objem koša 5l 
- otvárací pedálový mechanizmus 

- vnútorná plastová vyberateľná nádoba 

Odpadkový kôš 16l ks 10,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- drôtený odpadkový kôč, čierny  
- materiál - kov 

- objem - 16l.  



Háčik na uterák ks 9,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- háčik na stenu  
- výška 11cm, šírka 12 cm, dĺžka 1,5cm  
- materál - kov 

- farba chróm  

Držiak na toaletný papier ks 9,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- držiak toaletného papiera bez krytu 

- farba - chróm, oceľ 
-šírka 13 cm. 

Zrkadlo ks 9,000 

Minimálna požadovaná špecifikácia: 
- nástenné okrúhle zrkadlo 

- štandardné zrkadlo  
- priemer 50 cm 

-  

 

 

V Jakubovej Voli, dňa 07.01.2022       V Bratislave, dňa 07.01.2022 

 

 

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

Za Kupujúceho           Za Predávajúceho  



Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Verejný obstarávateľ: Jakubova Voľa

 

Položka Jedn. Počet  Jedn. cena 

bez DPH/ks  
 DPH 

 Cena spolu bez 

DPH 
 Cena spolu Špecifikácia (minimálna požadovaná špecifikácia)

Pult v kancelárii 
1800x350x1130mm

ks 2,000 550,00 € 220,00 €              1 100,00 €           1 320,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- pult d.1800/š.350 /v.1130mm                                                                                              
- DTD laminovaná s ABS hranami
- hliníkové nohy matné   
+ stôl  d.1800/š.700 /v.750mm                                                                                      
- DTD laminovaná s ABS hranami
- hliníkové nohy matné   
- celoramová podnož

Stôl pracovný typ 1 
1600x600mm

ks 1,000 167,00 € 33,40 €                167,00 €              200,40 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
stolová doska  d.1600/š.600 /v.750mm                                                                                    
- DTD laminovaná s ABS hranami
- hliníkové nohy matné 
- celoramová podnož  

Stôl pracovný typ 2 
1000x600mm

ks 1,000 145,00 € 29,00 €                145,00 €              174,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- stolová doska  d.1000/š.600/v.750mm                                                                                   
- DTD laminovaná s ABS hranami
- hliníkové nohy matné   
- celoramová podnož

Stôl jedálenský typ 1 
1365x900mm

ks 2,000 153,00 € 61,20 €                306,00 €              367,20 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- stolová doska  d.1365/š.900/v.750-800mm                                                                                    
- DTD laminovaná s ABS hranami
 - hliníkové nohy matné
- celoramová podnož

 Stôl jedálenský typ 2 
900x800mm

ks 2,000 129,00 € 51,60 €                258,00 €              309,60 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- stolová doska  d.900/š.800/v.750-800mm                                                                                   
 - DTD laminovaná s ABS hranami
 - hliníkové nohy matné
- celoramová podnož

Stôl jedálenský typ 3 
600x700mm

ks 1,000 86,20 € 17,24 €                86,20 €                103,44 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- stolová doska  d.600/š.700/v.750-800mm                                                                                   
 - DTD laminovaná s ABS hranami, f. biela
 - hliníkové nohy matné

Názov predmetu zákazky: Interiérové vybavnie multispoločenského centra
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Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Stôl konferenčný typ 1 
pr. 600mm

ks 6,000 96,50 € 115,80 €              579,00 €              694,80 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- s tolová doska  pr..600 /v.750mm                                                                                      
 - DTD laminovaná s ABS hranami
 - hliníková centrálna noha matná

Stôl konferenčný typ 2 
pr. 900mm

ks 13,000 103,50 € 269,10 €              1 345,50 €           1 614,60 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- stolová doska  pr..800-900 /v.450-500mm                                                                   
 - 4 nohy

Stôl konferenčný typ 3 
pr. 600mm

ks 3,000 142,00 € 85,20 €                426,00 €              511,20 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- exteriérový, odolný voči vlhkosti            
 - stolová doska  pr..600 /v.750mm                                                                                      
 - hliníková úprava dosky
 - hliníková centrálna noha matná

Minimálna požadovaná špecifikácia:

Stôl pracovný typ 3 
1200x700mm

ks 2,000 147,30 € 58,92 €                294,60 €              353,52 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
 - stolová doska  d.1200/š.700/v.650-700mm                                                                               
- DTD laminovaná s ABS hranami
 - 4 hliníkové alebo drevené nohy podľa materiálového 
prevedenia 

- celoramová podnož 

Stôl pracovný typ 4 
d.2000/š.800/v.740-
995mm dielenský

ks 3,000 326,00 € 195,60 €              978,00 €              1 173,60 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
stolová doska d.2000/š.800/hr.40mm, DTD s tvrdeným 
povrchom  

 - výškovo nastaviteľný v rozmedzí v. 740-995 mm                                                                                    
- 4 nohy, masívna oceľ. konštrukcia, nosnosť 300kg
 - spodná drev. Polica 1900x500mm, plech. zásuvka 
450x450x130mm podľa výberu investora

Komoda d.800/š.400-
500/v.730mm 

ks 4,000 187,00 € 149,60 €              748,00 €              897,60 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- skrinka pod TV na nožičkách              
 - DTD laminovaná s ABS hranou, f. biela, vysoký lesk
 - plnovýsuv zásuvky, otváravé dvierka
 - hliníkové kovanie matné

Vstavaná skriňa v izbe 
typ 1  š.2775/h.600mm

ks 1,000 1 650,00 € 330,00 €              1 650,00 €           1 980,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- posúvne dvere         
 - dvere DTD

 - so stolikom na batožinu a vešiakom

Vstavaná skriňa v izbe 
typ 2  š.2775/h.700mm  

ks 1,000 1 650,00 € 330,00 €              1 650,00 €           1 980,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- posúvne dvere              
 - zabudovaný vstup do kúpeľne
 - dvere DTD

 - so stolikom na batozinu a vesiakom

Skriňa vysoká typ 1  
š.1000/h.450-
500/v.1600mm

ks 1,000 224,50 € 44,90 €                224,50 €              269,40 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- DTD laminovaná s ABS hranami       
 - policová. 3 police
 - dvojdverová, otváravé dvere
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Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Skriňa vysoká typ 2  
š.1000/h.450-
500/v.1600mm

ks 1,000 224,50 € 44,90 €                224,50 €              269,40 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- šatníková s priečne vysúvateľnou tyčou na ramienka     
 - DTD laminovaná s ABS hranami
 - dvojdverová, otváravé dvere

Skriňa nízka typ 1  
š.1000/h.450/v.750mm

ks 1,000 176,20 € 35,24 €                176,20 €              211,44 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- DTD laminovaná s ABS hranami    
 -2 zásuvky nad sebou s plnovýsuvom alebo 2 výklopné dvierka

Skrinka šatňová „Z” typ 
1, 

š.1160/h.550/v.1850m
m

ks 2,000 402,30 € 160,92 €              804,60 €              965,52 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- dva v jednom (na čistý a použitý odev)     
 - kovova   

 -trojkombinacia /AJZ/

Skrinka regálová v 
knižnici 
š.900/h.350/v.1820mm

ks 18,000 145,00 € 522,00 €              2 610,00 €           3 132,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- plný chrbát, plný sokel, drevený       
 - DTD laminovaná s ABS hranami
 - otvorená bez dvierok
 - 6 políc výškovo nastaviteľných + vrchná doska

Skrinka regálová 
dielenská 
š.1010/h.400/v.1970m
m 

ks 4,000 169,00 € 135,20 €              676,00 €              811,20 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- plechová, 2 otvorené stojany, 1 krížová výstuž    
 - 5 políc výškovo nastaviteľné, nosnosť police 170kg
 - otvorená bez dvierok
 - f. šedá

Sedačka 2-miestna 
d.1300/h.620/v.730mm

ks 4,000 187,00 € 149,60 €              748,00 €              897,60 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- čalúnená, s područkami, sivá         
 - vyššie položený sedák, v. 430 mm
 - 4 drevené nohy morené

Kreslo k Z1 

š.670/h.620/v.730mm
ks 33,000 135,00 € 891,00 €              4 455,00 €           5 346,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- súprava so sedačkou Z1            
 - drevená nosná kostra, čalúnené      
 - s područkami
 - vyššie položený sedák, v. 430 mm
 - 4 drevené nohy morené

Stolička barová  ks 2,000 75,00 € 30,00 €                150,00 €              180,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- vysoká v. sedáku 720-750mm          
 - kovová podnož

Stolička v izbe ks 2,000 81,60 € 32,64 €                163,20 €              195,84 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- drevená, bez čalúnenia            
 - 4 nohy, bez područiek
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Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Stolička v klube  ks 8,000 96,30 € 154,08 €              770,40 €              924,48 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- drevená alebo ratanová, čalúnená                                                
 - s područkami alebo bez
 - 4 nohy

Stolička jedálenská ks 20,000 101,30 € 405,20 €              2 026,00 €           2 431,20 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- umývateľná, drevená alebo plastová            
 - bez područiek
 - 4 hliníkové nohy alebo lyžiny
 - v. sedáku 400-450mm

Stolička exteriérová ks 7,000 97,80 € 136,92 €              684,60 €              821,52 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- exteriérová, plastová             
 - 4 nohy, v. sedáku 400mm
 - s područkami 

Stolička typ kancelárske 
kreslo 

ks 2,000 86,40 € 34,56 €                172,80 €              207,36 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- ergonomické kreslo, hojdací mechanizmus           
 - priedušné čalúnenie podsedáku, výplň operáku sieťovina
 - chrómový kríž podnože výškovo nastaviteľný, univerzálne 
kolieska

 - s područkami výškovo nastaviteľnými

Stolička prísedová 
barová v kancelárii

ks 4,000 112,50 € 90,00 €                450,00 €              540,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- vyššia barová stolička, s operákom, príp. s područkami         
 - priedušné čalúnenie podsedáku, príp. operáku 
 - centrálna noha alebo 4 nohy,  v. sedáku 720-750mm
 - hliníková konštrukcia

Stolička do zázemia ks 3,000 54,20 € 32,52 €                162,60 €              195,12 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- jedálenská, laminátová, stohovateľná, umývateľná, viac farieb   
 - 4 pochrómované nohy, v. sedáka 445 mm
  - bez područiek

Stolička do dielne 
š.440/v.sedáka 600-
845mm

ks 3,000 99,80 € 59,88 €                299,40 €              359,28 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- priemyselná/pracovná, otočná,              
 - centrálna podnož na klzákoch 
 - výškovo nastaviteľná okrem sedáka a operadla aj opierka nôh
 - bez područiek, s čalúneným operadlom a sedákom, f. čierna
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Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Kuchynská linka typ 2, 
d.3470mm

ks 1,000 3 950,00 € 790,00 €              3 950,00 €           4 740,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- dolné skrinky,  linka priama           
 - otvorené police nad oknom,
 - súčasťou drez s batériou, ostatné vybavenie podľa zadania 
investora

- príprava na vstavanú umývačku riadu 60 cm
 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek,
 - DTD matná, sokel hliník
 - prac. doska masív buk vodeodolná škárovka , hr. 40mm 
zrazené hrany
 - obklad steny dekorat. omietka impregnovaná – imit. 
pohľadový betón

Kuchynská linka-
zápultie typ 3, 
d.2460mm

ks 1,000 2 873,00 € 574,60 €              2 873,00 €           3 447,60 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- dolné a horné skrinky, linka priama          
 - súčasťou drez s batériou, ostatné vybavenie podľa zadania 
investora

 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek
 - striekaná MDF f. biela saténový lesk, sokel leštený hliník,
 - prac. doska buk. multiplex hr. 40mm zrazené hrany
 - obklad steny bezškárový laminam

Bar pult typ 4, 

d.1800/š.500mm
ks 1,000 1 970,00 € 394,00 €              1 970,00 €           2 364,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- dolné skrinky, hĺbka skriniek a pracovnej dosky 500mm, linka 
priama         

 - vybavenie podľa zadania investora
 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek
 - MDF f. biela saténový lesk, sokel a predná stena leštený hliník,
 - prac. doska buk. multiplex hr. 40mm zrazené hrany,
 - obklad steny bezškárový laminam
+ závesný systém na poháre nad barom
+ pult d.1800/š.400 /v.1130mm                                                                                    
 - sklenená doska, kalené sklo lepené hr. 2x6mm.
 - chromové stojky

Kuchynská linka typ 5, 
2400/2325mm

ks 1,000 4 557,00 € 911,40 €              4 557,00 €           5 468,40 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- dolné a horné skrinky, linka do tvaru „L” príp. „U”        
 - súčasťou drez s batériou, ostatné vybavenie podľa zadania 
investora

 - otváravé dvierka + plnovýsuvy zásuviek
 - dvere DTD biela, sokel leštený hliník,
 - prac. doska buk. multiplex hr. 40mm zrazené hrany, 
 - obklad steny bezškárový laminam

Biliardový stôl ks 1,000 1 960,00 € 392,00 €              1 960,00 €           2 352,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- drevená konštrukcia, 4 nohy          
 - bridlicová jednoliata doska, zelené značkové plátno
 - d.2120/š.1220/v.800-850mm
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Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Háčik na uterák ks 9,000 4,50 € 8,10 €                  40,50 €                48,60 €              

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- háčik na stenu 
- výška 11cm, šírka 12 cm, dĺžka 1,5cm 
- materál - kov
- farba chróm 

Držiak na toaletný 
papier

ks 9,000 7,25 € 13,05 €                65,25 €                78,30 €              

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- držiak toaletného papiera bez krytu
- farba - chróm, oceľ
-šírka 13 cm.

Zrkadlo ks 9,000 87,00 € 156,60 €              783,00 €              939,60 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- nástenné okrúhle zrkadlo
- štandardné zrkadlo 
- priemer 50 cm

- 

Spolu interiérové 
vybavenie 9 894,47 €      49 472,35 €    59 366,82 €  

Za Kupujúceho                                                                                                                            Za Predávajúceho
Ing. Mgadaléna Sasaráková                                                                                                      Ing. Radovan Kováč

V Jakubovej Voli, dňa 07.01.2022                                                                                          V Bratislave, dňa 07.01.2022

........................................................                                                                                ...................................................
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Príloha č. 2 Zmluvy
Cenová kalkulácia predmetu Zmluvy

Vešiak stojanový ks 10,000 75,00 € 150,00 €              750,00 €              900,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- samostatne stojaci            

 - 4 háčiky
 - kovová centrálna konštrukcia, plast. háčiky

Lampa ks 10,000 65,00 € 130,00 €              650,00 €              780,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- samostatne stojaca             

- tienidlo bielej farby

- kovová centrálna konštrukcia

Posteľ dvojlôžko v izbe 
1800 x 2000 mm 

ks 2,000 1 125,00 € 450,00 €              2 250,00 €           2 700,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- dvojmiestna posteľ              
 - s odkladacim priestorom

 - čalúnené čelo postele, materiál koža/ekokoža
 - súčasťou nočné stolíky 2ks v rovnakom prevedení ako posteľ                        

Polohovacie lôžko 
1040x2120mm

ks 2,000 1 125,00 € 450,00 €              2 250,00 €           2 700,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
-  jednomiestna posteľ,          
 - elektr. ovládanie pomocou ovládača, nastaviteľné až do 
polohy kresla

 - 24V pohon

 - drevené sťahovacie bočnice, na nožičkách
 - čelo opláštené drevom, prevedenie svetlý buk
 - súčasťou drevený lamelový rošt a hrazda s madlom
 - matrac

Polohovateľné kreslo ks 10,000 231,00 € 462,00 €              2 310,00 €           2 772,00 €        

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- čalúnenie - látka 
- výška sedu 46 cm
- hĺbka sedu 54 cm
- nosnosť 110 kg
- relaxačné, polohovacie

Odpadkový kôš 5l ks 15,000 19,50 € 58,50 €                292,50 €              351,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- kôš nerezový, leštený
- objem koša 5l
- otvárací pedálový mechanizmus
- vnútorná plastová vyberateľná nádoba

Odpadkový kôš 16l ks 10,000 24,00 € 48,00 €                240,00 €              288,00 €            

Minimálna požadovaná špecifikácia:
- drôtený odpadkový kôč, čierny 
- materiál - kov
- objem - 16l. 
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Príloha č. 3 Zmluvy 

Zoznam subdodávateľov  

 

Predávajúci MONASTER s.r.o, so sídlom Osuského 2476/1A , IČO: 47454547 týmto vyhlasujem, že v 
zákazke na obstarávanie tovarov - predmet zákazky: “ Interiérové vybavenie multispoločenského 
centra “ nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám. 

 

V Bratislave, dňa 07.01.2022 

 

 

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

Ing. Radovan Kováč 

konateľ spoločnosti   


