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KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Kupujúci:   Obec Spišská Teplica 

Sídlo:   Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika 

Štatutárny orgán:  Ing. Radoslav Šeliga, starosta 

IČO:   00326534 

 DIČ:   2020674964 

IČ DPH:   - 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

 

Ďalej len Kupujúci 

 

 

1.2 Predávajúci:  Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 

Sídlo:   Obrancov mieru 454/3 

 Štatutárny orgán:  Ing. Radoslav Šeliga, konateľ 

IČO:   50552597 

 DIČ:   2120383023 

IČ DPH:   SK2120383023 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK61 0900 0000 0051 6205 1591 

 

Ďalej len Predávajúci 

 

2. Predmet kúpnej zmluvy 

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto 

Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy. 

2.2 Tovarom pre účely tejto Zmluvy je „Interiérové vybavenie KC“, podrobne špecifikované v Špecifikácii 

predmetu zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Tovar“). 

2.3 Dodanie Tovaru zahŕňa jeho dodanie do miesta plnenia a jeho zloženie. 

2.4 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa 

tejto zmluvy. 

 

 

3. Dodacie podmienky 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, doposiaľ nepoužitý Tovar Kupujúcemu do 30 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci kupujúcemu najmenej dva 

pracovné dni vopred a to písomne prostredníctvom e-mailu. 
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3.2 Miestom dodania Tovaru sú prevádzkové priestory Kupujúceho nachádzajúce sa na adrese: Obec Spišská 

Teplica, Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika. (ďalej len „miesto dodania“). 

3.3 Predávajúci je povinný Tovar riadne dodať a zložiť v lehote na jeho dodanie uvedenej v bode 3.1. 

3.4 Dodanie Tovaru do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci písomne a to podpísaním preberacieho protokolu.  

3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať prípadnú 

nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru. 

3.6 Zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu. 

3.7 Dodaný Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené 

v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Kupujúci je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet 

zákazky a v prípade dodávky iného Tovaru, ako toho, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, tento Tovar 

neprevziať. Špecifikácia Tovaru v prílohe č. 1 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke 

predloženej Predávajúcim vo verejnom obstarávaní. 

 

4. Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade s ponukou 

Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 

 

 Interiérové vybavenie KC 

 Celková cena bez DPH: 12477,35 EUR 

 DPH 10 %. 1247,74 EUR 

 Celková cena vrátane DPH: 13725,09 EUR 

4.2 Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez závad. V uvedenej kúpnej cene 

podľa bodu je zahrnuté: cena Tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na zloženie, príslušná technická 

a sprievodná dokumentácia, opravy, údržba a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním Tovaru 

Kupujúcemu. 

4.3 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom 

uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo strany Kupujúceho. 

4.4 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

4.5 Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj názov a ITMS kód projektu: 312061N686 Výstavba 

nového komunitného centra v Spišskej Teplici, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a 

zamedzilo sa dvojitému financovaniu, taktiež odkaz na túto zmluvu. V prípade, že doručená faktúra nebude 

vystavená správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú 

faktúru a doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti. 

 

5. Zodpovednosť za škodu a za vady, záručná doba 

5.1 Predávajúci ručí za vlastnosti Tovaru počas záručnej doby, ktorá bola Predávajúcim stanovená na 24 

mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu. Predávajúci 

zodpovedá za to, že Tovar je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou vo 

verejnom obstarávaní podľa čl. 2. a podľa platných právnych predpisov a počas záručnej doby bude mať 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Tovaru počas záručnej doby, má Kupujúci právo požadovať 

a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady Tovaru, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených 

s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho bezchybnému prevádzkovaniu. 

5.3 Záruka na Tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že Kupujúci Tovar používa a obsluhuje s príslušnou 

starostlivosťou podľa inštrukcií Predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za 

vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo stany Kupujúceho. 
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5.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady Tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady Tovaru 

za Kupujúceho oznámi Predávajúcemu oprávnená osoba Kupujúceho na tel. číslo: 0907110177 alebo na 

e mail: sro@obecspisskateplica.sk 

5.5 Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na Tovar počas dvoch (2) rokov od ukončenia výroby 

posledného zhodného typu Tovaru. 

6. Sankcie 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu prípadnej certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 

kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci 

nárok na úhradu úrokov z omeškania. 

6.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, respektíve nekonanie a omeškanie 

príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly 

a auditu podľa Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania 

prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.  

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou, čo bude doložené 

zápisom Kupujúceho, zaplatí Predávajúci zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny za každý začatý deň 

omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.4 V prípade neodstránenia vady predmetu zmluvy (poruchy) Predácajúcim v dohodnutom termíne v záručnej 

dobe je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny za každý 

začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.5 Predávajúci sa zaväzuje nahradiť Kupujúcemu všetku škodu, ktorú mu spôsobil pri plnení zmluvy, vrátane 

následkov spôsobených škodovou udalosťou vo vzťahu k predmetu plnenia. Úhradou zmluvnej pokuty sa 

Predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu zmluvy. 

6.6 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty 

Predávajúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho uvedený vo výzve. 

6.7 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku 

zmluvnej pokuty a ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Kupujúcemu Predávajúci, ani nárok Kupujúceho 

na odstúpenie od zmluvy. 

 

7. Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá 

oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od 

zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov. 

7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania plnení podľa Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo 

zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

7.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek porušil zmluvné povinnosti. 

7.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej 

zmluvnej strane. 

7.5 Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

a) Kupujúci vstúpi do nútenej správy, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude vyhlásené exekučné 

konanie. 

b) V primeranej lehote neposkytne spolupôsobenie, pričom zmarí Predávajúcemu možnosť vykonať plnenie 

podľa tejto zmluvy. 

d) Vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto 

Zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Kupujúceho, 
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e) Je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy súvisiacich 

s činnosťou Kupujúceho. 

7.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným 

uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom 

a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.  

 

8. Platnosť a účinnosť zmluvy 

8.1 Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť splnením nasledujúcich 

podmienok súčasne: 

a) doručením prvej výzvy respektíve objednávky na dodanie predmetu zmluvy Predávajúcemu; 

b) zverejnením Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho. 

8.2 Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán; 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

8.3 V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho 

zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty 

nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 

9. Spoločné ustanovenia 

9.1 Predmet zmluvy Výstavba nového komunitného centra v Spišskej Teplici – kód ITMS 312061N686 je 

financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje.  

9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ. 

 

9.3 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu nedostatkov, 

zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim. 

 

10. Osobitné ustanovenia 

10.3 Z dôvodu zákonných obmedzení na strane Kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je možné dohodnúť zmenu 

predmetu plnenia podľa druhu Tovaru, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov. 

10.4 Predávajúci sa zaväzuje, že 
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a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení 

predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného 

vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy; 

b) informácie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy 

nepoužije na iný účel ako je plnenie  tejto Zmluvy. 

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nepostúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretie osoby bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len 

jeho štatutárny orgán. 

 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma 

zmluvnými stranami a v súlade s § 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a  súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade 

potreby. 

11.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Predávajúci a tri 

vyhotovenia Kupujúci. 

11.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

a) Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy s rozpočtom (víťaznou cenovou ponukou) 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne riešiť formou 

dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek 

zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je 

právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky. 

11.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade 

zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 

ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, túto zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluve porozumeli 

v celom rozsahu. 

 

V Spišskej Teplici, dňa 05.02.2021  V Spišskej Teplici, dňa 05.02.2021 

 

 

Za Predávajúceho:  Za Kupujúceho: 

 

 

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica 



Položka Špecifikácia počet ks
Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks s 

DPH 10%

Cena celková 

bez DPH

Cena celková  

s DPH 10%
22 strán za minútu  ,pripojnie USB+LAN

plochý scanner

600dpi tlac 1200 dpi

zásobník 150 listov

mesacna zatazitelnost 10000 listov

Procesor: Intel® Pentium Gold G5400

Ram 4GB DDR4

Disk HDD 0,5TB

DVD rom, zvuková karta

Siet LAN 10,100,1000MBit

USB 4x verzie 3.1 a 4x 2.0, citacka SD kariet

Windows 10 Pro 64 bit, lokalizovaný do slovenčiny

pripojenie pre monitor VGA aj HDMI

klávesnica + myš

monitor uhlopriečka 23,6"

pripojenie VGA aj HDMI

vstavané reproduktory

matná povrchová úprava pre minimalizáciu odleskov

MVA panel pre menšiu únavu očí pre prácu s dokumentami

934,60 1028,06

858,00

154,60 170,06 154,60 170,06

429,00

Multifunkčné A4 

zariadenie 

čiernobiele 

1

PC zostava 2 390,00 780,00



Položka Špecifikácia počet ks
Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks s 

DPH 10%

Cena celková 

bez DPH

Cena celková  

s DPH 10%

stôl pod drez s policami

šírka 80cm, hĺbka 60cm, výška 62cm

pracovná doska 38mm hrúbka

x x x x

spodná skrinka 2 dvierka

šírka 80cm, hĺbka 52cm, výška 82cm

x x x x

spodná skrinka 1 dvierka

šírka 50cm, hĺbka 52cm, výška 82cm

x x x x

spodná skrinka 2 dvierka

šírka 80cm, hĺbka 52cm, výška 120cm

x x x x

spodná skrinka rohová pravý roh

90x90cm s dvierkami, výška 82cm

x x x x

zásuvková skrinka, 3 zásuvky s tichým dojazdom

šírka 60cm, hĺbka 52cm

x x x x

Výsuvná skrinka 15 cm

šírka 15cm, hĺbka 52cm

x x x x

pracovný stôl bez police nerezový

šírka 120cm, hĺbka 60cm, výška 85-90cm

pracovná doska 38mm hrúbka x x x x

hĺbka 600mm x x x x

dĺžka 140cm 1 63,00 69,30 63,00 69,30

dĺžka 80cm 2 36,00 39,60 72,00 79,20

na rohovú skirnku 90x90cm (128cm x2) 1 70,00 77,00 70,00 77,00

4053,00 4458,30

401,50

275,00 302,50 275,00 302,50

599,50 545,00 599,50

290,00 319,00 290,00 319,00

365,00 401,50 365,00

368,50 335,00 368,50

475,00 522,50 475,00 522,50

1

335,00

545,00

623,70 1134,00 1247,40

429,00 471,90 429,00 471,90

1

1

1

Kuchynská doska - dekor 

mramor

567,00

Kuchynská zostava - MDF 

laminovaná DTD, výška 

skriniek s nožičkami, 

prevedenie buk/biela, dvierka 

hladké 

2

1

1

1



Položka Špecifikácia počet ks
Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks s 

DPH 10%

Cena celková 

bez DPH

Cena celková  s 

DPH 10%

priklepová, 230V

pravý a ľavý chod 

regulovateľná rýchlosť

upínadlo 1,5-13mm

výkon 550W

kovové prevedenie

min. výška 400mm

šírka čelustí 80mm

materiál: liatina

vymeniteľné čeľuste

Mechanický šijací stroj

základné stehy, overlockový steh

spätný chod

voľné rameno

ručné navliekanie ihly

základné príslušenstvo

invertorová zváračka 10-100A, 230V

regulovateľný zvárací prúd

príslušenstvo - popruh na prenášanie, 

ukostrovacia svorka a držiak elektródy

ventilátorové chladenie

samostmievacia zváračská kukla

na mäkké spájkovanie, 230V

nastaviteľná teplota hrotu

led osvetlenie

príkon 200W

príklepový vŕtací akumulátorový skrutkovač

max. priemer vŕtania do dreva 36mm

regulácia otáčok

typ akumulátora: Li-lon

128,00 140,80 128,00 140,80

85,00 93,50 85,00 93,50

23,30 25,63 23,30 25,63

46,20 42,00 46,20

66,00

118,25 130,08 118,25 130,08

242,00

15,00 16,50 60,00

42,00

55,00 60,50 220,00

AKU šrubovačka

4

1

1

1

1

1

Zváračka

Vŕtačka 4

Stojan na vŕtačku

Zverák

Šijací stroj

Spájkovacia pištoľ



príslušenstvo - kufrík, 2 akumulátory, 

rýchlonabíjačka

celokovové prevody

napätie 18V

10-dielna sada, ploché a krížové

chróm-vanádiová oceľ

Ergonomická bimateriálna rukoväť

pieskované hroty

230V, výkon 1,5kW

stôl z liatiny a hliníkový posuvný stôl

výmenné vreteno, náklopné pravítko

CE bezpečnostný štandard

výška stola 850mm

1366,55 1503,21

25,00 27,50

665,00 731,50 665,00 731,50

128,00 140,80 128,00 140,80

25,00 27,501

1

AKU šrubovačka

Skrutkovače

Spodná fréza na drevo

1



Položka
Špecifikácia 

Počet ks Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks 

s DPH 10%

Cena celková 

bez DPH

Cena celková  s 

DPH 10%

priemer: 16cm

zosilnené okraje

vhodné do umyvačky

biely porcelán

priemer: 25cm

zosilnené okraje

vhodné do umyvačky

biely porcelán

priemer: 22cm

zosilnené okraje

vhodné do umyvačky

biely porcelán

objem 340ml

výška: 9,9cm

priemer: 8cm

hrubostenné tvrdené sklo

vhodné do umyvačky

farba : biela

hrubostenné sklo

priehladné

vhodné do umyvačky

objem 270ml

výška 12cm

priemer: 7,7cm

hrubostenné sklo

vhodné do umyvačky

objem 1160ml

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 19cm

nerez

21,60 23,76

2,50 2,75 15,00 16,50

24,00 26,40

1,00 1,10 24,00 26,40

1,00 1,10

2,00 2,20 48,00 52,80

2,50 2,75 60,00 66,00

55,20 60,72

2,00 2,20 48,00 52,80

2,30 2,53

0,90 0,99Pohár na vodu

Džbán 

Stolová lyžica

Stolová vidlička

24

6

24

24

24

24Tanier plytký 

Tanier hlboký 

Hrnček 

24

24

Tanier plytký 



vhodné do umyvačky

dĺžka 19cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 22cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 14cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 13cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 29cm

rozmer:16x31 cm

nerez

vhodné do umyvačky

rozmer: 22x38cm

nerez

vhodné do umyvačky

rozmer: 26x41cm

nerez

vhodné do umyvačky

rozmer: 28x14cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 20cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 30cm

nerez

vhodné do umyvačky

objem: 0,3l

4,00 4,40 8,00 8,80

5,00 5,50 10,00 11,00

4,60 5,06

6,50 7,15 13,00 14,30

11,00 12,10 22,00 24,20

28,60 31,46

8,00 8,80 16,00 17,60

1,98 43,20 47,52

0,50 0,55 12,00 13,20

12,00 13,20

5,10 5,61 20,40 22,44

1,00 1,10 24,00 26,40

0,50 0,55

14,30 15,73

2,30

2

2 2,53

1,80

Sitko jemné

2Šľahacia metla

Šľahacia metla

Odmerka

4

2

2

2

2

Sitko jemné

Cedník s úchytmi

Stolová vidlička

Stolový nôž

Múčniková vidlička

Naberačka 

polievková

Sitko jemné 

kávová lyžička

24

24

24

24



polypropylénová

objem: 1l

polypropylénová

dĺžka: 26,5cm

silikónová

vhodné do umyvačky

rozmer 18,2,5cm

nerez

vhodné do umyvačky

dĺžka 20cm

nerez

polypropylénové rúčky

Krájač na vajíčka rozmer: 13x8,5cm 2 10,00 11,00 20,00 22,00

dlžka 17,5cm

drevená rúčka

obojručná

rozmer: 9x6,5x20cm

neraz

vhodné do umyvačky

štvorhranné

rozmer 60x40x1,4cm

drevená - bukové drevo

rozmer: 45x30x1,9cm

drevená - bukové drevo

s drážkami

rozmer: 31x14x1,5cm

drevená - bukové drevo

dlĺžka 20cm

drevená

dlĺžka 25cm

drevená

dĺžka: 18/32cm

hrúbka 2,5cm

8,00 8,80

1,20 1,32 4,80 5,28

14,00 15,40

18,00 19,80

20,00 22,00 40,00 44,00

26,00 28,60

3,50 3,85 14,00 15,40

6,50 7,15 26,00 28,60

10,50 11,55 21,00 23,10

21,00 23,10

5,50 6,05 22,00 24,20

4,60 5,06

4,30 4,73 8,60 9,46

8

4

2

10,50 11,55

13,00 14,30

7,00 7,70

9,00 9,90

1,00 1,10

2,302

2

4

2

2,53

2

4

2

2

2

4

Doska na cesto

Doska na krájanie

Dosky na krájanie

Odmerka

Odmerka

Stierka

Lis na cesnak

Otvárač na 

konzervy

Škrabka na zemiaky

Strúhadlo

Varecha

Varecha

Nôž na varené 

mäso



dĺžka: 24/38,5cm

hrúbka 2,5cm

dĺžka: 24/38,5cm

hrúbka 2,5cm

dĺžka: 15/30cm

hrúbka 2,5cm

dĺžka: 15/30cm

hrúbka 0,9cm

dĺžka: 9/19cm

hrúbka 1,2cm

dĺžka: 13/23cm

hrúbka 1,2cm

dĺžka: 15/30cm

hrúbka 0,9cm

dĺžka: 18/32cm

hrúbka: 2,5cm

dĺžka: 25/38,5cm

hrúbka: 1,5cm

dĺžka: 30/43cm

hrúbka: 1,5cm

dĺžka: 9/19cm

hrúbka: 1,2cm

dĺžka: 13/23cm

hrúbka: 1,2cm

dĺžka: 24/38,5cm

hrúbka 2,5cm

dĺžka: 18/32cm

hrúbka 2,5cm

dĺžka 9/18,5cm

6ks v balení

rozmer: 26x36cm

protišmykový povrch

rozmer: 6,5x25/43 28,60

29,70

7,00 7,70 14,00 15,40

16,50 18,15 33,00 36,30

14,3013,00 26,00

4,50 4,95 27,00

6,80 7,48 13,60 14,96

4,00 4,40 8,00 8,80

4,50 4,95 9,00 9,90

8,00 8,80 16,00 17,60

4,50 4,95 9,00 9,90

5,00 5,50 10,00 11,00

7,70 14,00 15,40

6,50 7,15 13,00 14,30

8,00 8,80 16,00 17,60

4,50 4,95 9,00 9,90

10,00 11,00

4,00 4,40 8,00 8,80

8,00 8,80 16,00 17,60

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5,00 5,50

7,00

2

2

2

2

6

2

2

Nôž na syr 

Nôž na syr 

Nôž na hydinu

Podnos

Nôž na syr 

Nôž na syr

Nôž na pečivo

Nôž na varené 

mäso

Nôž na surové mäso

Nôž na surové mäso

Nôž na pečivo

Nôž na zeleninu

Nôž na zeleninu

Nôž na zeleninu

Nôž na zeleninu

Sada nožov

Valček na cesto



drevený

bavlnené 100%

rozmer 50x70cm

nehrdzavejúca oceľ, sendvičové dno

vhodné pre všetky typy sporákov

9dielna sada: 5l/24cm kastról

                            3l/20cm kastról

                            4l/20cm hrniec

                            2l/16cm hrniec

                            1,5l/16cm rajnica

s celokovou pokrievkou

vhodné do umývačky riadu

priemer 28cm

s antiadhéznym povlakom

nepripaľujúci sa povrch

nehrdzavejúca oceľ, sendvičové dno

8,5l/24x20cm

nehrdzavejúca oceľ, sendvičové dno

10,5l/24x24cm

nehrdzavejúca oceľ, sendvičové dno

6l/24x15cm

Miska nerezová objem 700ml 2 2,50 2,75 5,00 5,50

Miska nerezová objem 1400ml 2 3,00 3,30 6,00 6,60

Miska nerezová objem 2300ml 2 4,50 4,95 9,00 9,90

nehrdzavejúca oceľ, sendvičové dno

4,5l/32x15cm

nehrdzavejúca oceľ, sendvičové dno

2,5l/20x9cm

1419,60 1561,56

32,00 35,20 32,00

28,60

22,00

187,00

77,00

41,80

27,00 29,70 27,00

41,00 45,10

170,00

35,00

45,10

35,20

29,70

23,1021,00 23,10 21,00

41,00

38,50 70,00

38,00 41,80 38,00

1,00 1,10 20,00

170,00 187,00

14,3013,00 26,00

1

1

1

2

2

20

1

1

1

Rajnica nerezová

Rajnica nerezová

Valček na cesto

Kuchynské utierky

Súprava riadu

Panvica

Hrniec s pokrievkou

Hrniec s pokrievkou

Hrniec s pokrievkou



Položka Špecifikácia počet ks Cena za 1 ks bez DPH Cena za 1 ks s DPH 10% Cena celková bez DPH Cena celková  s DPH 10%

práškový 6kg

držiak

manometer

trieda požiaru A, B, C

83,50 91,85

91,85Hasiaci prístroj 5 16,70 18,37 83,50



Položka Špecifikácia počet ks
Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks 

s DPH 10%

Cena celková 

bez DPH

Cena celková  s 

DPH 10%

nástenná plechová alebo drevená

výška 40-45cm

bez náplne

uzamykateľná

69,60 76,56

76,56Lekárnička 2 34,80 38,28 69,60



Položka

Špecifikácia počet ks
Cena za 1 ks 

bez DPH

Cena za 1 ks s 

DPH 10%

Cena celková 

bez DPH

Cena celková  s 

DPH 10%

kombinovaná chladnička 

energetická trieda min. A++

objem chladničky min. 200l

šírka 59-60cm

biele prevedenie

kombinovaný

4 plynové horáky

elektrická rúra min. 68l

energetická trieda min. A

biele prevedenie

vstavaná, biela

energetická trieda min. A++

šírka 60cm

samočistiaci filter

5 umývacích programov

voľne stojaca

objem 20l

výkon 700W

elektronické ovládanie

kuchynský robot s príslušenstvom

nerezová miešacia misa

plastový mixér s objemom 1 l

lis na citrusy

mlynček na mäso

1× priebehový krájač s krájacím, strúhacím kotúčom,

1 x miešacia / šľahacia metla

1 x kovové hnetacie háky

nerezový tyčový mixér

príkon 1000W

regulácia otáčok

257,40

 sporák

2 165,50 182,05 331,00

1 40,00 44,00 40,00

364,10

chladnička

1 234,00 257,40 234,00

90,75 82,50

44,00

umývačka riadu

1 235,00 258,50 235,00 258,50

mikrovlnná rúra

90,75

mixér

1 113,50 124,85 113,50 124,85

mixér

1 82,50



kovové telo

príslušenstvo - nádoba, šľahacia metla, sekací nástavec

objem: 1l

dvojité opláštenie

nezer

uzáver a rukoveť z polypropylénu

1064,00 1170,40

30,80

Termo konvica

2 14,00 15,40 28,00

90,75 82,50 90,75

mixér

1 82,50



Reklamačný protokol  

      

Kupujúci:  

Obec Spišská Teplica 

Adresa: Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská 

Teplica 

IČO: 00326534 

telefón: 052/7738400 

e-mail: obec@obecspisskateplica.sk 

Predávajúci:    

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 

Adresa: Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská 

Teplica 

IČO: 50552597 

telefón: 0907 110177 

e-mail: sro@obecspisskateplica.sk 

 

Týmto reklamujeme doleuvedený tovar s popisom závady 

       

Názov tovaru: 

Zakúpený dňa: 

Číslo dokladu: 

Popis chyby: 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis kupujúceho: 

 

 

Vyjadrenie Predávajúceho 

 

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru 

BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená. 

 

Návrh riešenia: 

 

Zodpovedná osoba: 

 

 

 

Dátum: 

 

 

Podpis predávajúceho: 

*nevhodné prečiarknite 


