
Príloha č. 3 – Kúpna zmluva 

KÚPNA ZMLUVA Č. 296/2022  

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Kupujúci: Obec Chľaba 

Zastúpený: Ing. Gregor Izrael, PhD. 

IČO: 00308927 

DIČ:  2021073989                      

sídlo:  č. 197, 943 65  Chľaba  

peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN: SK92 5600 0000 0038 3657 9001  

SWIFT:  KOMASK2X 

  

 

Predávajúci:  RM Gastro – JAZ s.r.o. 

názov:             RM Gastro – JAZ s.r.o.                    

IČO:                34153004 

IČ DPH:         SK2020181471 

DIČ:                2020181471                   

sídlo:               Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom 

Okresný súd OR Trenčín, vložka č. 1410/R oddiel SRO                  

peňažný  ústav: SLSP  

číslo účtu:      41697158/0900 

SWIFT:         GIBASKBX 
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čl. 1 Predmet kúpy 

 

Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Gastro vybavenia do BURDA CENTRUM CHĽABA - RE-
STRUCTURE SKHU/1802/3.1/043“, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu  a kupujúci sa 
zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať. 

 

Technická špecifikácia predmetu zmluvy: 

 

Predmet obstarania Počet 
MJ 

JC bez 
DPH 

JC s 
DPH Celková 

cena bez 
DPH 

Celková 
cena s 
DPH 

01 - ODPADKY           
Chladnička biela ventil. 554l 1,00 ks  959,00 1150,80 959,00 1150,80 
chladenie: ventilované 
1x plné dvere 
4x rošt 
Vonk. prevedenie: biela 
Vnútorné prevedenie: biela 
objem : 544 l 
teplotný rozsah : +2 / +9 °C 
príkon : 0,4 kW / 230 V 
Elektronická riadiaca jdnotka 
Analógový teplomer 
rozmer (ŠxHxV) : 747 x 769 x 1684 mm 
zámok           

02 - UMÝVANIE A ROZBAĽOVANIE 
TERMOPORTOV 

  
  

  

    
Stôl pracovný s policou, PSJ 2 1,00 ks  396,00 475,20  396,00 475,20 
1x polica 
hrúbka pracovnej dosky : 40 mm 
výška zadného lemu : 40 mm 
rozmer (ŠxHxV) : 1100 x 700 x 850/900 mm 

      

    
Stôl umývací s policou a krytom USN 2kp 1,00 ks  738,00 885,60 738,00 885,60 
1x polica 
krytovanie 
1x drez 
vaňa lisovaná 
výška zadného lemu : 40 mm 
rozmer vane (ŠxHxV) : 600 x 450 x 250/300 
rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 700 x 900 mm 

      

    
Sifón jednodrez – nerezový zvrršok T 705 1,00 ks 8,45 10,14 8,45 10,14 
Sprcha stojanová s batériou s ramienkom 
DOC-3 

1,00 ks  171,00 205,20 

171,00 205,20 
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nerezová tlaková hadica 
vyrovnávacia pružina 
tlaková sprcha s pákovým ovládačom 
úchyt na stenu 
batéria s ramienkom 
spätné klapky 
rozmery (ŠxHxV): 150 x 200 x 1100 mm 

      

    

03 - UMÝVANIE STOLOVÉHO A KUCH. 
RIADU 

  
  

  

    
Stôl umývací s krytovaním USN 1k 1,00 ks  907,00 1088,40 907,00 1088,40 
krytovanie 
vaňa lisovaná 
výška zadného lemu : 300 mm 
rozmer vane (ŠxHxV) : 400x500x250/300 mm 
rozmer (ŠxHxV) : 1900 x 700 x 850/900 mm 

      

    
Sifón jednodrez – nerezový zvršok T 705 1,00 ks 8,45 10,14 

8,45 10,14 
Sprcha stojanová s batériou s ramienkom 
DOC-3 

1,00 ks  171,00 205,20 

171,00 205,20 
nerezová tlaková hadica 
vyrovnávacia pružina 
tlaková sprcha s pákovým ovládačom  
úchyt na stenu 
batéria z drezu 
spätné klapky 
rozmery (ŠxHxV): 150 x 200 x 1100 mm 

      

    
Nádoba na odpad s pedálom 1,00 ks  159,00 190,80 159,00 190,80 
nerezové vyhotovenie 
objem : 50 l 
rozmery : priemer: 380 mm 
výška: 640 mm 

      

    
Umývačka skla a riadu, podpultová 1,00 ks  2899,00 3478,80 2899,00 3478,80 
Kapacita: 60/40/20 košov/hod. 
Cyklus: 60“, 90“, 180“ 
Rozmer koša:500 x 500 mm 
Max. vstup. výška: 385 mm 
dvojplášťové prevedenie 
spotreba vody: 2,2 l/cyklus 
elektronické ovládanie  
Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na 
displeji 
Zobrazenie priebehu umývania a statusov na 
displeji 
Autodiagnostický systém detekcie závad 
a chybovým hlásením 
Oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak 
oplachu 
Softštart pre plynulý nábeh tlaku vody 
z umývacích ramien           
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Energy saving mód pre úsporu energie v dobe 
nepoužívaní umývačky 
Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel 
atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom 
samočistiaci program 
termostop pre garantovanú teplotu oplachu 
podľa HACCP 
Nerezové filtre nečistôt vo vani 
Autoštart cyklu po zatvorení dverí 
Počítadlo umývacích cyklov 
Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové 
nerezové ramená 
rozmer (ŠxHxV) : 600 x 600 x 820 mm 
príkon : 7,9 kW / 400 V 
Základné príslušenstvo: kôš na taniere, kôš na 
poháre, kontajner na príbor, dávkovač 
umývacieho prostriedku, dávkovač 
oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, 
umývací prostriedok 12 kg, oplachový 
prostriedok 10 kg,  
Podstavec pod podpultovú umývačku NUC 1,00 ks  173,00 207,60 173,00 207,60 
rámová nerezová konštrukcia 
zásuvky na 3 koše 500 x 500  
rozmery podstavca , čisté vnútorné: 610 x 600 x 
500 mm  

          
Stôl pracovný PSJ 2 1,00 ks  379,00 454,80 379,00 454,80 
1 x polica 
hrúbka pracovnej dosky : 40 mm 
výška zadného lemu : 300 mm 
rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 850/900 mm 

      

    
Zmäkčovač vody AL-8V 1,00 ks  473,00 567,60 473,00 567,60 
max. odporúčaný prietok: 1400 l/h 
pre kávovary, umývačky, konvektomaty 
príkon: 4W/230V 
regenerácia tabletovou soľou 
objem: 8 l 
rozmer: 250x460x485 mm 
vstupná teplota vody 8-25°C 
nastavenie regenerácie na základe prietoku alt. 
časovo 
automatický program dezinfekcie živice 
zabudovaný by-pass mixer 
elektronická riadiaca jednotka LCD jednotka 
s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku 
soli 
stavové LED diódy, pamäť alarmov           
Soľ tabletová 25kg 1,00 ks 9,00 10,80 9,00 10,80 
NaCl chlorid sodný – kuchynská soľ 
Balenie: 25 kg 
Vhodná na regeneráciu automatických 
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katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej 
vody 
Stôl umývací s krytom a policou USN 1kp 1,00 ks  746,00 895,20 746,00 895,20 
1 x polica 
krytovanie 
vaňa lisovaná 
výška zadného lemu : 300 mm 
rozmer vane (ŠxHxV) : 400x500x250/300 mm 
rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm 

      

    
Sifón jednodrez – nerezový zvršok T 705 1,00 ks 8,45 10,14 8,45 10,14 
Výlevka kombinovaná KVC - 1 1,00 ks  735,00 882,00 735,00 882,00 
páková batéria 
plastový sifón 
1 x vaňa : 500 x 400 x 250 mm 
1 x vaňa : 300 x 250 x 200 
rozmer (ŠxHxV) : 500 x 680 x 900 mm           
Regál dural+plast, 4 police 1,00 ks  240,10 288,12 240,10 288,12 
regál rovný 
4 x polica 
2 x stojna 
prevedenie: dural, tvrdený plast 
celkový rozmer: 1220 x 373 x 1700 mm 
nehrdzavejúca konštrukcia           
04 - VÝDAJ JEDÁL           
Chladnička podpultová nerezová ventilovaná 1,00 ks  613,00 735,60 613,00 735,60 
objem : 130 l 
teplotný rozsah : 0 / +10 °C  
príkon : 0,16 kW / 230 V 
rozmer (ŠxHxV) : 600 x 615 x 860 mm 
chladenie: ventilované 
dvere: plné 
nerezové prevedenie 
vnútorné prevedenie: biela 
3x rošt 
elektronická riadiaca jednotka 
zámok           
Stôl pracovný so zásuvkami PSZS 3  1,00 ks  660,00 792,00 660,00 792,00 
3 x zásuvka 
1 x polica 
hrúbka pracovnej dosky : 40 mm 
výška zadného lemu : 40 mm 
rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850/900 mm           
Skrinka nástenná bez zadného krytu NS 1 1,00 ks  412,00 494,40 412,00 494,40 
bez zadného krytu 
polica je výškovo prestaviteľná 
rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 350 x 700 mm 
celonerezové prevedenie 

      

    
Stôl pracovný jednoduchý PSJ 1 1,00 ks  333,00 399,60 333,00 399,60 
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hrúbka pracovnej dosky : 40 mm 
výška zadného lemu : 40 mm 
rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 850/900 mm 

          
Regál nerezový 4 police PZ-4 1,00 ks  627,00 752,40 627,00 752,40 
rozmery (ŠxHxV) : 1600 x 600 x 1700 mm                                                                         
4 plné nerezové police 

          
Regál nerezový 4 police PZ-4 1,00 ks  549,00 658,80  549,00 658,80 
rozmery (ŠxHxV) : 1200 x 600 x 1700 mm                                                                     
4 plné nerezové police 

          
Mikrovlnná rúra 26 l, 1x magnetron 1,00 ks  326,00 391,20 326,00 391,20 
počet magnetronov: 1 
objem: 26 l 
digitálny displej 
mikrovlnný výkon: 1 kW 
príkon : 1,55 kW / 230 V                          
vnútorný rozmery (ŠxHxV) : 327x346x200 mm 
rozmer. 511x430x311 mm 
ovládanie: elektronické programovateľné 
programový výber pre 100 položiek menu           
Tyčový mixér ručný, nadstavec 165mm 1,00 ks  262,00 314,40 262,00 314,40 
na prípravu delikates, peny ... 
Základné príslušenstvo: - mixovací nôž na 
prípravu polievok a omáčok v malom množstve, 
emulgátor na prípravu jemných a objemných 
emulzií, držiak mixeru 
počet otáčok: 1500 - 14000 ot/min 
príkon: 0,22 kW / 230 V         
odnímateľná tyč 
dĺžka tyče: 165mm 
rozmer: 106x106x430 mm                
Tyčový mixér ručný, nadstavec 190mm 1,00 ks  377,00 452,40 377,00 452,40 
dĺžka tyče: 190 mm 
odnímateľná tyč,  
vhodný do max. objemu 8l                                                                                                     
regulácia: plynulá 
počet otáčok: 2000 - 12500 ot/min 
príkon: 0,25 kW / 230 V  
rozmer: 78x114x485 mm                       
Tanier hlboký 24cm 60,00 ks  2,81 3,37   168,60  202,32 
priemer taniera: 24 cm           
Tanier plytký 25cm 60,00 ks  2,81 3,37   168,60  202,32 
priemer taniera: 25 cm           
Tanier dezertný 19cm 60,00 ks  2,11 2,53   126,60 151,92  
priemer taniera: 19 cm           
Krčah 1,85 l 6,00 ks  3,16 3,79  18,96 22,75 
objem: 1,85 l           
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Polievková misa 3l 10,00 ks  18,20 21,84  182,00 218,40 
objem: 3 l, priemer: 24 cm           
Servírovací vozík 2 policový 1,00 ks  114,00 136,80 114,00  136,80 
2 x polica 
rozmery: 850x535x920 mm 
nosnosť police: 45 kg 
rozteč medzi policami: 600 mm 
4 kolieska, 2 brzdené                        
Servírovací vozík 3 policový 1,00 ks  133,00 159,60 133,00 159,60 
3 x polica 
rozmery: 850x535x920 mm 
nosnosť police: 45 kg 
rozteč medzi policami: 270 mm 
4 kolieska, 2 brzdené                        
Gastronádoba GN 1/3-150 závesná 1,00 ks  22,32 26,78 22,32 26,78 
rozmer: 325x176 mm                                                                                                           
objem: 5,7 l - na servírovací vozík  

          
Chladnička biela ventil. 554l 1,00 ks  959,00 1150,80 959,00 1150,80 
chladenie: ventilované 
1x plné dvere 
4x rošt 
Vonkajšie prevedenie: biela 
vnútorné prevedenie: biela 
objem : 544 l 
teplotný rozsah : +2 / +9 °C 
elektronická riadiaca jednotka 
analógový teplomer 
príkon : 0,4 kW / 230 V 
rozmer (ŠxHxV) : 747 x 769 x 1684 mm 
zámok           
Manipulačný vozík  1,00 ks  312,00 374,40 312,00 374,40 
rozmery: 995x700x1000 mm 
nosnosť police: 350 kg 
plošinový 
4 kolieska,      
prevedenie: drevo/lakovaný kov                   
Termos nerezový 20 l 4,00 ks  284,00 340,80  1136,00 1363,20 
priemer: 34 cm 
výška. 44 cm 
objem: 20 l 
prevedenie: nerezové 
vložka: nerezová vyberateľná 
veko s tesniacou gumou, rúčka na prenos 
ventil na vyrovnávanie tlaku           
Termos nerezový 20 l + kohút/Toml. páka 1,00 ks  359,00 430,80 359,00 430,80 
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priemer: 34 cm 
výška. 58 cm 
objem: 20 l 
prevedenie: nerezové 
vložka: nerezová  
veko s tesniacou gumou, madlo                                                                                                
výpustný kohút Tomlinson - plast, výška od 
podložky: 16 cm 
ventil na vyrovnávanie tlaku           
Termos nerezový 10 l + kohút/Toml. Páka 1,00 ks  284,00 340,80 284,00 340,80 
priemer: 27 cm 
výška. 58 cm 
objem: 10 l 
prevedenie: nerezové 
vložka: nerezová  
veko s tesniacou gumou, madlo                                                                                                
výpustný kohút Tomlinson - plast,  
výška od podložky: 17 cm 
ventil na vyrovnávanie tlaku           
Termos nerezový 5 l 5,00 ks  161,00 193,20  805,00 966,00 
priemer: 27 cm 
výška. 25 cm 
objem: 5 l 
prevedenie: nerezové 
vložka: nerezová vyberateľná 
veko s tesniacou gumou, madlo                                                                                                
ventil na vyrovnávanie tlaku           
Termos nerezový 10 l 5,00 ks  204,00 244,80  1020,00 1224,00 
priemer: 27 cm 
výška. 42 cm 
objem: 10 l 
prevedenie: nerezové 
vložka: nerezová vyberateľná 
veko s tesniacou gumou, madlo                                                                                                
ventil na vyrovnávanie tlaku           
Termoport TOP, TCB-200 2,00 ks  140,00 168,00 280,00 336,00 
kapacita: 1x GN1/1-200 mm 
max. teplota pre vkladaný obsah: 80°C 
rozmer (ŠxHxV) : 435x635x310 mm           
Gastronádoba, GN 1/3-200 3,00 ks  17,46 20,95   52,38 62,86 
materiál: AISI 304 - 18/10 
objem: 7,8 l 
rozmer (ŠxHxV) : 325x176x200 mm 

          
Veko s tesnením GKT1 3,00 ks  24,83 29,79  74,49 89,39 
rozmer: 325x176 mm                                                                                                           
materiál: AISI 304-18/10  

          
Misa empil 14  60,00 ks  0,99 1,18  59,40 71,28 
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priemer: 14 cm                                                                                                               
objem: 0,53 l  

          
Vidlička jedálenská (hotel) 60,00 ks  0,69 0,82   41,40 49,68 
dĺžka: 19 cm           
Nôž jedálenský (hotel) 60,00 ks  1,11 1,33  66,60 79,92 
dĺžka: 20 cm           
Lyžica jedálenská (hotel) 60,00 ks  0,69 0,82   41,40 49,68 
dĺžka: 19 cm           
Lyžička kávová (hotel) 60,00 ks  0,46 0,55  27,60 33,12 
dĺžka: 13 cm           
Pohár Durit Hilal 255 ml 60,00 ks  0,66 0,79  39,60 47,52 
objem: 255 ml           
Gastronádoba, GN 1/1-200 1,00 ks  38,61 46,33 38,61 46,33 
materiál: AISI 304 - 18/10 
objem: 28 l 
rozmer (ŠxHxV) : 325x530x200 mm 

          
Veko s tesnením GKT1 1,00 ks  39,62 47,54 39,62 47,54 
rozmer: 325x530 mm                                                                                                           
materiál: AISI 304-18/10  

          
 

 

Celková cena bez DPH: 19909,63 € 

Celková cena s DPH: 23891,55 € 

 

 

čl. 2 Kúpna cena 

Celková cena bez DPH 19909,63              € 

Celková cena s DPH: : 23891,55        € 

Slovom: dvadsaťtritisíc osemstodeväťdesiatjeden celé päťdesiatpäť EUR s DPH .  

Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
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čl. 3 Termíny plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 1 mesiaca od 
podpísania a účinnosti zmluvy. 

 

 

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a faktúrou. 

 

 

čl. 5 Obaly a balenie 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.  

 

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, 
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 3 
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. 

 

 

čl. 7 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením 
v centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme. 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Po podpísaní kupujúci obdrží tri vyhotovenia 
a predávajúci jedno vyhotovenie. 
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Zástupcovia zmluvných strán. 
 
 
 
 

 
_______________________                           _________________________  
Za kupujúceho: Ing. Gregor Izrael, PhD.                            Za predávajúceho: Ing. Tomeček Antonín 
 
V Chľabe, dňa: 14. 11. 2022                                               V Nitre dňa: 07.11.2022 
 

 

 

 


