
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
so sídlom: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpená: Peter Vrábeľ- konateľ spoločnosti
IČO: 43 89 74 52
DIČ: 2022503626
IČ DPH:SK2022503626
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko a.s.
IBAN:SK6956000000004076241001

ďalej len „Predávajúci"

a

Kupujúci:
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
so sídlom: SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:52540651
registračné číslo: 11/2019
registrový úrad: Okresný úrad Banská Bystrica
Zastúpená: Ing. Monika Minárová, štatutárny orgán
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK57 0200 0000 0043 4960 0656

ďalej len „Kupujúci"

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany")

I. Predmet zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je dodávka tovaru -  Interiérového vybavenia výdajne stravy v Zariadení pre 

seniorov v Žiari nad Hronom - bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar"), 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho výlučnom vlastníctve, v novom stave, tento nadobudol v zmysle 
platných právnych predpisov, nie v rozpore so zákonom, nič nebráni jeho bezporuchovému užívaniu, a 
zároveň vyhlasuje, že zámerne nezamlčal akúkoľvek skutočnosť o jeho stave, ktorá by bránila riadnemu 
užívaniu tovaru zo strany kupujúceho.

II. Dohodnutá cena
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 5 428,80 € s DPH (slovom päťtisícštyristodvadsaťosem eur 

osemdesiat centov).
2.2 Cena je výsledkom verejného obstarávania, dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách 

v zn.n.p.
2.3 Dohodnutá kúpna cena je konečná, zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta 

dodania Zmluvy, náklady na zaškolenie, a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s 
dodaním Tovaru v požadovanej kvalite (colné poplatky, balné, poistenie dodávky do miesta dodania, 
certifikačný poplatok).

2.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť účasť personálu a prístup priestorov pre inštaláciu.



III. Dodacie podmienky
3.1 Miestom dodania je zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad 

Hronom.
3.2 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať na miesto dodania Tovar uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy do 30 

dní od doručeného oznámenia o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. X tejto Zmluvy.
3.3 V prípade ak predávajúci nedodá Tovar uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy do 30 dní od doručeného 

oznámenia o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. X tejto Zmluvy, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy, kde kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

3.4 Dodávkou Tovaru sa rozumie jeho dodanie a inštalovanie na miesto uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy.
3.5 Dodávka musí byť potvrdená podpísaním Dodacieho listu.
3.6 Predávajúci odovzdá Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, najmä návod na obsluhu a 

vyhlásenie o zhode.
■f-

IV. Prechod vlastníckeho práva
4.1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom zaplatenia plnej kúpnej ceny.

V. Platobné podmienky
5.1 Po dodaní Tovaru vystaví Predávajúci vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 30 dní. Kupujúci sa zaväzuje 

zaplatiť faktúru v lehote jej splatnosti a to bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
5.2 Faktúra spolu s dodacím a záručným listom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

stanovené príslušnou platnou legislatívou a názov zákazky.
5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.

5.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po úplnom zaplatení dohodnutej celkovej kúpnej ceny 
Tovaru, vrátane DPH.

VI. Záruka a servis
6.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim 

dňom po podpise Dodacieho listu.
6.2 Predávajúci sa zaväzuje začať riešiť nahlásenú závadu do 96 hodín od jej písomného nahlásenia.
6.3 Predávajúci zabezpečuje záručný a v prípade záujmu kupujúceho sa zaväzuje poskytovať aj pozáručný 

servis.
6.4 Kupujúci je povinný nahlásiť závadu písomne. Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. Monika Minárová, 

email: 045/678 71 37, tel.: monika.minarova@ziar.sk Telefonické nahlásenie však vždy musí byť doložené 
aj písomným nahlásením. Nahlásenie závady musí obsahovať výrobné číslo reklamovaného tovaru, popis 
závady, oddelenie a kontakt na zodpovednú osobu na oddelení, ktorá môže poskytnúť bližšie informácie.

6.5 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť nahlásenú závadu do 15 pracovných dní od jej písomného nahlásenia 
a odkomunikovania závady so zodpovednou osobou Kupujúceho. Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. 
Monika Minárová, email: 045/678 71 37, tel.: monika.minarova@ziar.sk

6.6 V prípade ak predávajúci neodstráni nahlásenú závadu do 15 pracovných dní, kupujúci je oprávnený dať 
odstrániť nahlásenú závadu tretej osobe na náklady predávajúceho.

6.7 Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením, neodborným zaobchádzaním, 
vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými skutočnosťami (živelné pohromy). Za 
nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú chyby spôsobené nekvalitou dodaného Tovaru.

6.8 Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, Predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis v prípade ak 
kupujúci oň prejaví záujem.

VII. Sankcie
7.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Tovaru má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,1% z hodnoty Tovaru, s ktorým je v omeškaní a to za každý deň omeškania.
7.2 V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do omeškania a 

je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny, a to za každý 
deň omeškania pokiaľ si tento nárok Predávajúci voči Kupujúcemu písomne uplatní.
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VIII. Vyššia moc
8.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností 

podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za 
vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, 
mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.

IX. Doručovanie písomností a komunikácia
9.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť"), musia byť urobené v písomnej forme. 
Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo 
kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej 
strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať 
písomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím 
prevzatia písomnosti takou osobou,

c) v prípade doručovania elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany 
o doručení písomnosti.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sa doručuje 
na kontaktnú adresu druhého účastníka, a to Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, 
kontaktná osoba Ing. Monika Minárová a/alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi tento účastník 
a za doručenú bude považovaná aj v prípade, ak písomnosť zaslaná na uvedenú adresu (resp. na inú 
oznámenú adresu) bude vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej 
neprevzatia v odbernej lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu) a to na 
siedmy (7.) deň od odoslania zásielky na doručenie.

X. Odkladacia podmienka
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne následky tejto zmluvy nastanú okamihom schválenia dotácie 

v zmysle všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Banskobystrického samosprávneho kraja 
(ďalej len BBSK) č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj 
sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

10.2 Schválenie dotácie v zmysle VZN č. 45/2021 BBSK podľa predošlého bodu je odkladacou podmienkou 
tejto zmluvy.

10.3 Kupujúci sa zaväzuje, že bezodkladne písomne (Oznámením) informuje predávajúceho splnenie 
odkladacej podmienky.

XI. Záverečné ustanovenia
11.1 V prípade vzniku sporu je vecne príslušným na rozhodovanie súd Slovenskej republiky.
11.2 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, ktoré sú autentické, pričom Predávajúci obdrží po podpísaní 1 

vyhotovenie a Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia.
11.3 Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení v 

centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ustanovenia § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 
Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

11.4 Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.
11.5 Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.
11.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali, obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju 

podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.



v Dolnom Kubíne, dňa 30.04.2021 v Žiari nad Hronom, dňa fóS .Jpl'j

Predávajúci: Kupujúci:

GAS

\t

Peter Vrábeľ 
konateľ spoločnosti 

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

\

DOMÍ o.

•f*

l
965

_  ^  
Ing. Monika Minárová 

Štatutárny zástupca 
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

Prílohy:
Príloha č. 1 -  Špecifikácia predmetu zmluvy - cenník

Z Á K L A D N Á  F I N A N Č N Á  K O N T R O L A  vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný 
úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je -  nie-je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie.
Štatutárny zástupca - DOMOV PRI KAŠTIELI, n. o. zodpovedný za ekonomiku a financovanie:
Meno a priezvisko: Ing. Monika Minárová Dátum:í?.7....^í7/...Podpis:........

Finančnú operáciu alebo jej časť je -  nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie.
Zodpovedný zamestnanec: y
Meno a p ri ez vi s k o:. Dátum:.. ,/r/. .t .:.. .‘̂ .7. Podpis:... č
*nehodiace sa škrtnite ^  ________



GASTRO VRÁBEĽ s. r. o.
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
predaj gastrozariadení a gastrodoplnkov, predaj vzduchtechniky a zariadení pre práčovne
PORADENSTVO -  PROJEKCIA -  PREDAJ -  MONTÁŽ -  SERVIS

Cenová ponuka pre: "DOMOV PRI KAŠTIELI n.o., SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 52540651"

Tabuľka nacenenia jednotlivých položiek
"Interiérového vybavenia výdajne stravy v Zariadení pre seniorov v Žiari nad Hronom"

Pre: MÚ Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
Kontakt.osoba: p. Ing. Ľubomír Polák, tel.č.: 045/ 678 71 36, lubomir.polak@ziar.sk

Vážený obchodný partner,
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a posielame Vám cenovú ponuku podľa vašej požiadavky.

p.e. N á zo v  to va ru
P očor

kS r '

P re d b e žn á  
h o d n o ta  bez  

• D PH

P re d b e žn á  
h o d n o ta  

s  D PH
P o zn á m k a O p is  to varu  a za d a n ie  n u tn ý ch

p a ram etrov  jrezm er, tvar, m ateriál, fa rba, e n e r g e t  trieda a pod... )

1 Umývací stôl 1 5 10,00  € 6 12,00  €

Vaňa umiestnená na stred stola kvôli 
predpripravenému odpadu na vodu. 

Dodržanie rozmeru výšky stola je nevyhnutné 
kvôli umiestneniu umývačky riadu pod daný 

stôl.

Rozmer umývacieho stola: 2160 x 700 x 900 mm, Rozmer vane: 600 x 500 x 300 
mm, 1 x lisovaná vaňa, hrúbka pracovnej dosky: 50 mm, Vaňa umiestnená na stred 

stola kvôli predpripravenému odpadu na vodu. Dodržanie rozmeru výšky stola je 
nevyhnutné kvôli umiestneniu umývačky riadu pod daný stôl. Výška zadného lemu 

40 mm, nerež prevedenie

2 Nástenná polica 1 70,00 € 84,00 € Umiestnená nad umývacím stolom (P.č.1)
Rozmer. 1500 x 300 mm, 1 x polica plná, nad umývací stôl, 
nerež prevedenie

3 Regál nerezový 1 2 80,00  € 3 36,00  € Rozmer: 1000 x 500 x 1800 mm, 4 x polica plná s výstuhou, zaťaženie police 80 kg,
nerež prevedenie

4 Stôl pracovný zásuvkový 1 4 1 0 ,0 0  € 4 9 2 ,0 0  € Rozmer: 1800 x 700 x 900 mm, 3 x zásuvka pod sebou, 1 x  polica plná, hrúbka 
pracovnej dosky: 50 mm, výška zadného lemu: 40 mm, nerež prevedenie

Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve
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Tabuľka nacenenia jednotlivých položiek
"Interiérového vybavenia výdajne stravy v Zariadení pre seniorov v Žiari nad Hronom"

S Polica nástenná 1 140,00 € 168,00 €
Umiestnená nad pracovným zásuvkovým 

stolom (P.6.4)
Rozmer: 1500 mm, rozstup medzi policami: 300 mm, 2 x polica plná, umiestnená nad 

zásuvkový stôl, nerež prevedenie

6 Stôl pracovný 1 3 60,00  € 432,00 €
Vaňa umiestnená v strede stola, odtok 

situovaný na stred stola kvôli 
prepripravenému odpadu

Rozmer: 1200 x 600 x 750 mm, rozmer vane: 400 x 400 x 250 mm, 1 x lisovaná vaňa 
bez zadného lemu,1 x polica plná (2 police nemôžu byť v stole s drezom), vaňa 

umiestnená v strede stola, odtok situovaný na stred stola, do samostatnej miestnosti 
s umývadlom, nerež prevedenie

7 Teplý pult 1 900,00 € 1 080,00 €
kapacita: 3x GN 1/1 nedelená zváraná vaňa posuvné dvierka, regulácia teploty 

spodná polica, dodávané bez gastronádob samostatné ovládanie vane aj spodnej 
časti príkon: 3 kW / 400 V rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v)

8
Sada gastronádob do 

teplého pultu
1 190,00 € 228,00 €

GND 1/1 - 200 (nerezová, plná) s držadlami - 2 ks, GND 1/2 - 200 (nerezová, plná) s 
držadlami - 4 ks , veko GKND 1/1 - otvor pre držadlá a naberačku - 2 ks, veko GKND 

1/2 - otvor pre držadlá a naberačku - 4 ks

9 Termobox pre jednotlica 10 7 30,00  € 876,00 €
Termobox na distribúciu stravy k ležiacemu 

klientovi

R ozm er: 35x40x12,3cm, termoizolačná vložka obsah : 2 x miska pr. 15,5cm / 0,5I + 
veko 1 x miska oválna 23,5x18cm /11 + veko odporúčaná max. teplota pri umývaní 
obalu termoboxu v umývačkách riadu 70°C odporúčaná teplota pre vkladaný obsah

min. 80°C

)
Sprcha stojánková s 

batériou
1 140,00 € 168,00 €

Určená na zabudovanie do umývacieho stola 
(P.Č.1)

Sprcha stojánková s batériou, batéria bez ramienka, nástenná montáž, tlaková 
sprcha s pákovým ovládačom, vyrovnávacia pružina, úchyt na stenu, rozmer:

150x200x1200mm(šxhxv) 
priemer spodnej časti: 32,5mm

11 Drezová batéria 1 7 0,00  € 8 4,00  €
Určená na zabudovanie do umývacieho stola 

(P.č.6)
Chrómový povrch, odnímateľný sprchový nástavec, flexibilné hadica, 2 krky, otočná

o 360 0

12 Nerezový pracovný stôl 1 2 30,00  € 2 76,00  € Stôl prispôsobený na vysokú záťaž (varnice)

Rozmery: 100 x 60 x 85 cm 
Nosnosť spodného regálu: 24 kg 

Nosnosť: 90 kg 
Nastaviteľné nožičky 

Vysokokvalitná nerezová ušľachtilá oceľ

13 Servírovací vozík dvoj 
policový

1 80,00 € 96,00 €
Rozmer: 850x535x920mm (šxhxv), 2 police, nosnosť police: 45kg, rozteč medzi 

policami: 600mm,
4 kolieska- 2 brzdené, hmotnosť: 17 kg

14
Servírovací vozík troj 

policový
1 90,00 € 108,00 €

Na distribúciu stravy k ležiacim klientom v 
termoboxoch.

Rozmer: 850x535x920mm(šxhxv), 3 police, 
nosnosť police: 45kg, 

rozteč medzi policami: 270mm 
4 kolieska - 2 brzdené, hmotnosť: 19 kg

Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve



Tabuľka nacenenia jednotlivých položiek
"Interiérového vybavenia výdajne stravy v Zariadení pre seniorov v Žiari nad Hronom"

15 Termobox na Gastroplechy 1 2 2 0,00  € 2 6 4,00  € Termobox na 3 GN, termoizolácia, vhodný na prevoz gastronádob

16
Teplomer vpichový 

digitálny
2 14,00 € 16,80 €

celková dĺžka : 14,5cm 
dĺžka ih ly : 7cm 

rozsah te p lô t: -50/+125°C

1/ Protišmyková rohož 1 30,00 € 36,00  € Rohož do gastro prevádzok , vyhovujúca protišmykovej norme, rohož má nábehové 
hrany, farba: čierna, rozmer: max. 80x120

18
Rohož k teplému pultu, 

dvojdrezu
2 60,00 € 72,00 € Rohož do gastro prevádzok , izolácia protri chladu, vlhku a nárazov, rohož má 

nábehové hrany, farba: čierna, rozmer: min. 90x150, hrúbka min. 12mm

Cuna celkom 4 524,00 € 5 428,80 €

V Dolnom Kubíne, 27.04.2021

Vypracoval (a): GASTRO VRABEĽ, s. r. o.

Schválil: Vrábeľ @

M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452, IČ DPH: SK2022503626
Spis.zn: oddiel Sro, vl.č,19942/L, zapísaný v Okresný súd Žilina

tel./fax:043/5862873, mobil:0907261073 
e-m ai 1: gastrovrabel@ orava. sk

Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve


