
Číslo predávajúceho:  
Číslo kupujúceho:  
 

„KÚPNA ZMLUVA“ 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

PREDÁVAJÚCI:  MB SERVIS, s.r.o. 
Sídlo:    Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom 
Štatutárny orgán:  Ing. Roland LAUKO, konateľ spoločnosti 
IČO:    44 020 091 
DIČ:    2022556294 
IČ DPH:   SK 2022556294 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   262 11 46 466/1100 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR OS Trnava, 

Oddiel: Sro, vložka č.: 21572/T 
 
Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho: Ing. Roland LAUKO 
 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

KUPUJÚCI: OBEC TREBATICE 
Sídlo: Obecný úrad v Trebaticiach, Hlavná ulica 247/107, 922 10 

Trebatice 
Štatutárny orgán: Juraj Valo, Mgr. 
IČO: 00 313 106 
DIČ: 2020531007 
 
Osoba oprávnená konať v mene kupujúceho: Juraj Valo, Mgr. 
 

(ďalej len „kupujúci“) 
(Kupujúci a predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej ako 

„zmluvná strana“) 
 



ČLÁNOK II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 
1.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa úspešným uchádzačom 
stal Predávajúci. 

1.2. Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu „Zvyšovanie kvality 
a čistoty ovzdušia v obci Trebatice“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov 
Environmentálneho fondu. 

 
ČLÁNOK III. 

PREDMET ZMLUVY 
 
3.1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať zametací a čistiaci stroj – (ďalej 

len „predmet kúpy“), v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch, 
v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou, predloženou predávajúcim do verejnej 
súťaže, a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy. 
Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria prílohu č. 1 neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

3.2. Predmet kúpy predávajúci dodá a kupujúci prevezme naraz na základe preberacieho – 
odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za kupujúceho Juraj Valo, Mgr. a za 
predávajúceho odovzdá Ing. Roland Lauko. Predávajúci odovzdá a kupujúci prevezme 
predmet kúpy za priamej účasti predávajúceho, v mieste určenom v článku V. tejto 
zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 3.1, dodaný najneskôr v deň 
uvedený v článku V. tejto zmluvy. 

3.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez závad. 
3.4. Predmet zmluvy splní predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
3.5. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy, uvedený v článku III. tejto zmluvy, za 

podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 
Činnosť musí byť vykonaná tak, aby boli riadne a včas splnené všetky povinnosti, 
vyplývajúce z výzvy projektu s názvom: „Zvyšovanie kvality a čistoty ovzdušia 
v obci Trebatice“. Predávajúci vyhlasuje, že bol s týmito dokumentmi dôkladne 
oboznámený a zaväzuje sa pri plnení tejto zmluvy ho plne dodržiavať. Predávajúci je 
povinný rešpektovať pokyny objednávateľa a poskytovateľa finančného 
príspevku. 

 
ČLÁNOK IV. 

CENA 
 

4.1. Cena za predmet zmluvy, v rozsahu článku III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky v znení neskorších predpisov. 

 



Cena celkom bez DPH 175 000,00 EUR 

Sadzba v % a výška DPH 20 % 35 000,00 EUR 

Cena celkom vrátane DPH 210 000,00 EUR 

 
 Slovom: Dvestodesaťtisíc EUR vrátane DPH 
 V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením. 
4.2. Cena za dodávku predmetu kúpy je stanovená v súlade s ponukou predávajúceho 

v elektronickej aukcii. Táto je kalkulovaná vrátane DPH. V cene je zahrnuté zaškolenie 
obsluhy v sídle kupujúceho a ostatné náklady súvisiacich s dodaním predmetu kúpy, 
vrátane prihlásenia na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej 
dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací – odovzdávací protokol, osvedčenie 
o evidencii vozidla, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu 
a údržbu, katalóg náhradných dielov a Certifikát PM10). Písomná dokumentácia bude 
vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument 
vyhotovený v jazyku českom. 

4.3. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou predávajúceho 
v elektronickej aukcii a pevné počas trvania zmluvy. 

4.4. Kupujúci zaplatí predávajúcemu len za skutočne dodaný predmet kúpy. 
 

ČLÁNOK V. 
DODACIE PODMIENKY 

5.1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do 30 dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej kúpnej zmluvy, v zmysle § 47a ods. 1 
zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe 
k ustanoveniu § 45 zákona o verejnom obstarávaní. Miestom dodania je: Obecný úrad 
Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice. 

5.2. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie 
zástupcom kupujúceho, v mieste plnenia po vzájomnej dohode. 

5.3. Predmet zmluvy, uvedený v článku III. tejto zmluvy je splnený jeho úplným prevzatím. 
 

ČLÁNOK VI. 
PLATOBN0 PODMIENKY 

6.1. Faktúra za dodanie predmetu kúpy, resp. časti predmetu kúpy bude vyhotovená na 
základe obidvomi stranami podpísaného preberacieho protokolu, podľa článku III. boh 
3-2. zmluvy. Preberací-odovzdávací protokol bude vyhotovený pri prevzatí predmetu 
kúpy, resp. časti predmetu kúpy. Na účely fakturácie sa za deň dodanie považuje 
podpísanie preberacieho – odovzdávacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. 

6.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa článku IV. bez preddavku na základe 
faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doporučene doručí do sídla kupujúceho. Splatnosť 
faktúry je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry. 

6.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení. 



6.4. Úhrada, vykonaná prostredníctvom banky, je splnená dňom, v ktorom je kúpna cena 
odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

6.5. Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najneskôr dňom, v ktorom bude 
predmet kúpy (resp. jeho časť) protokolárne odovzdaný (preberací – odovzdávací 
protokol) 

6.6. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia, podľa článku V., má kupujúci nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny z predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné 
strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.7. Predávajúci i kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. 
zanedbaním povinnosti druhou zmluvnou stranou. 

6.8. V prípade akejkoľvek nespôsobilosti predávajúceho plniť si svoje zmluvné záväzky, 
vyplývajúce z tejto zmluvy v zmysle článku III., V. a VII., alebo ak nastane stav, že 
Predávajúci nebude schopný splniť predmet zmluvy vôbec, bude táto situácia dôvodom 
na odstúpenie od zmluvy s tým, že Kupujúcemu vznikne právo požadovať od 
Predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z kúpnej ceny, uvedenej 
v článku IV. bod 4.1. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na event. náhradu škody, 
vzniknutej v priamej súvislosti s omeškaním Predávajúceho. 

 
ČLÁNOK VII. 

AKOSŤ DODÁVKY 
7.1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy podľa článku III. zmluvy s parametrami 

a v kvalite, podľa súťažných podkladov a v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
7.2. Pre účely dodržania všetkých zmluvne dohodnutých parametrov predmetu zmluvy, jeho 

bezvadnosti a včasnosti dodávky je predávajúci povinný najneskôr v deň podpisu tejto 
zmluvy zložiť na účet kupujúceho zábezpeku vo výške 10 % z kúpnej ceny. Zábezpeka 
bude vrátená kupujúcim v plnej výške do 30 kalendárnych dní odo dňa podpísania 
preberacieho – odovzdávajúceho protokolu medzi zmluvnými stranami na účet 
predávajúceho. Na zložený sumu zábezpeky sa nevzťahuje žiadne úročenie. 

 
ČLÁNOK VIII. 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
8.1. Záručná doba na predmet kúpy, resp. časť predmetu kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť momentom protokolárneho prevzatia časti predmetu kúpy, resp. časti 
predmetu kúpy, podľa článku III tejto zmluvy. 

8.2. Počas záručnej doby je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu i vadách 
(reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za 
splnený telefonickým a písomným nahlásením do 24 hodním od zistenia vady 
kupujúcim, v uvedenej lehote doručením predávajúcemu osobne alebo poštou alebo 
faxom na č. +421 33 73 42 786, alebo e-mailom na adresu r.lauko@motor-car.sk, 
a zároveň telefonickým nahlásením vady na tel. č. +421 33 73 42 192, s uvedením 
podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa predmet kúpy nachádza a čo žiada 
kupujúci. 



8.3. Predávajúci je povinný začať konať vo veci odstránenia nahlásených vád kupujúcim 
bezodkladne po ich písomnom a telefonickom nahlásení. Predávajúci je povinný 
zrealizovať servisný zásah, a to najneskôr do 24 hodín od telefonického alebo 
písomného nahlásenia vady kupujúcim, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu 
vady nedohodnú inak.  

8.4. Uznanie/neuznanie reklamovanej vady je predávajúci povinný písomne potvrdiť 
a následne postupovať analogicky v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 
Z. z. Doručenie osobne alebo poštou do sídla kupujúceho alebo faxom na č.: 033/77 98 
278  alebo e-mailom na adresu starosta@trebatice.sk. 

8.5. Po zistení vady ma kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená počas 
celej záručnej doby. Predávajúci je povinný zabezpečiť servisný zásah do 24 hodín od 
nahlásenia poruchy. V prípade, že porucha nebude odstránená v lehote 7 dní od 
servisného zásahu, predávajúci poskytne počas doby odstraňovania vady náhradné 
vozidlo – stroj, typovo a parametricky spĺňajúce úroveň predmetu kúpy. 

8.6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy 
odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže predmet kúpy 
riadne používať. 

8.7. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí kupujúcemu servis do 24 hodín od nahlásenia 
poruchy.  

8.8. Požiadavka na strojové vybavenie servisného strediska, ktoré je nevyhnutné pre 
splnenie požiadaviek poskytnutia záručného servisu zametacieho a čistiaceho stroja: 

• odsávanie výfukových plynov, pracovisko s montážnou jamou alebo so zdvihákom, 
zdvíhací prípravok 2,0 t, dielenský žeriav min 2,5 t, zariadenie na výmenu/plnenie 
hydraulických kvapalín a zariadenie na odsávanie hydraulických kvapalín, 
stacionárne zariadenie na vyvažovanie pneumatík, zariadenie na demontáž/montáž 
pneumatík, zariadenie na kontrolu tlaku a úniku chladiaceho média, zariadenie pre 
servis klimatizácií, zariadenie na testovanie akumulátorov, nabíjačka akumulátorov 
pre mobilné napájanie, digitálny multimeter, prístroj na nastavenie svetlometov, 
súprava na testovanie a meranie AdBlue, zariadenie na výmenu brzdovej kvapaliny, 
zariadenie na výmenu skiel, vákuové zdvíhacie zariadenie, zariadenie na umývanie 
malých dielov, vysokotlakový čistič s horúcou vodou, zariadenie na hustenie 
pneumatík, zariadenie pre nastavovanie geometrie podvozku, brzdová valcová 
stolica. 

 
ČLÁNOK IX. 

REKLAMÁCIE 
9.1. Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na základe ustanovení záručných a reklamačných podmienok 
predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ČLÁNOK VIII. 

 
 
 
 
 



ČLÁNOK X. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

10.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu 
kúpy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalitne a čase v súlade s touto zmluvou 
a súťažnými podkladmi a podpísaním preberacieho – odovzdávacieho protokolu obomi 
zmluvnými stranami. 

10.2. Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na 
kupujúceho dňom podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu zmluvnými 
stranami. 

 

ČLÁKON XI. 
UKONČENIE ZMLUVY 

11.1. Kupujúci je oprávnený dostúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci koná v rozpore s touto 
zmluvou, prílohami, súťažnými podkladmi a právnymi predpismi a na písomnú výzvu 
kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni. Pre právnu úpravu 
odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich 
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

11.2. Zmluvný vzťah možno ukončiť: 

• Písomnou dohodou zmluvných 
strán z akýchkoľvek dôvodov 

• Písomným odstúpením od tejto 
zmluvy zo strany kupujúceho bez predchádzajúcej písomnej výzvy, v prípade 
uvedených v tejto zmluve, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia odstúpenia 
predávajúcemu. 

11.3. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 
postavení predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena 
právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek 
zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci 
povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto 
skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu 
v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy 
z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj 
zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii predloží aj 
potvrdenie príslušnej banky. 

ČLÁNOK XII. 
DORUČOVANIE 

12.1. Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deňn 



odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť 
v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na 
pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou iného podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

ČLÁNOK XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

13.2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa 
má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. 

13.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z toho po dva pre každú zmluvnú 
stranu. 

13.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť uzatvorením zmluvy medzi 
objednávateľom a poskytovateľom NFP (Environmentálny fond) dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. 
Občianskeho zákonníka. Objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť 
prípadne posunúť dobu plnenia v prípade, že k uzavretiu zmluvy o NFP nedôjde. 

13.5. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania a kontroly na mieste 
súvisiaceho s dodávaním predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. 

13.6. Zmluvné strany po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy, vyhotovenej 
slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, ju na znak 
svojho súhlasu podpisujú.  

13.7. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (predávajúceho). V prípade, 
ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, 
v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia 
súťažných podkladov. 

13.8. Informácie o projekte, na základe ktorého je spolufinancovaná táto zmluva: Názov 
projektu: Zvyšovanie kvality a čistotu ovzdušia v obci Trebatice. 

13.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
� PRÍLOHA Č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

 
V Moravanoch nad Váhom, dňa 29.4.2015  V Trebaticiach, dňa 29.4.2015 
 
 
____________________     _____________________ 
Ing. Roland Lauko      KUPUJÚCI 
konateľ spoločnosti 



Príloha č. 1 ku KZ 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Zametací a čistiaci stroj 

 
Požadované technické vlastnosti 

Hodnota požadovaná 
verejným 

obstarávateľom 

Hodnota 
ponúkaná 

uchádzačom 
 
Rozmery a váha: 
celková dĺžka stroja spolu s prednými kefami maximálne 5350 mm 5346 mm 

výška stroja bez majákov maximálne 2100 mm 2060 mm 
šírka stroja maximálne 1320 mm 1320 mm 

svetlá výška podvozku stroja minimálne 220 mm 220 mm 
najvyššia prístupná hmotnosť stroja minimálne 5500 kg 5500 kg 

prevádzková hmotnosť stroja maximálne 3800 kg 3752 kg 
zaťaženie každej nápravy minimálne 2800 kg 2800 kg 

 
Motor a palivová sústava: 

  

turbodieselový motor, štvorvalec o objeme 2.500 – 3.000 cm3 2970 cm 
filter pevných častíc aktívnej regenerácie bez 

pridávania močoviny 
áno 

 
áno 

motor uložený priečne, za prednou nápravou 
pre ľahší prístup pre servis a údržbu 

áno áno 

výkon motora maximálne 74 kW 72 kW 
krútiaci moment minimálne 320 Nm 340 Nm 

objem palivovej nádrže min 65 litrov 67 litrov 
 

Pohon a brzdy: 
  

hydrostatický pohon s možnosťou voľby extra 
pomalej pracovnej rýchlosti pri zametaní 

a vysokej prepravnej rýchlosti pri presunoch 
stroja dopredu aj dozadu 

 
áno 

áno 

možnosť voľby prepravnej či pracovnej 
rýchlosti bez nutnosti zastavenia a pod záťažou 

áno áno 

pohon 4x2 s možnosťou elektronickej voľby 
pohonu 4x4 

áno áno 

elektronicky ovládaná uzávierka diferenciálu 
na zadnej náprave 

áno áno 

maximálna transportná rýchlosť minimálne 40 km/h 40 km/h 
možnosť zmeny rýchlosti pohybu stroja bezo 

zmeny otáčok motora 
áno áno 

hydraulické riadenie áno áno 
tri druhy riadenia: predná náprava, obe nápravy 

a krabí chod diagonálne 
áno áno 

vysoká manévrovateľnosť umožňujúca pohyb 
aj na úzkych obecných komunikáciách 

áno 3650 mm 



s polomerom otáčania stroja maximálne 3700 
mm 

parabolické listové pružiny na oboch 
nápravách 

áno áno 

dvojkruhové hydraulické brzdy s hydraulickým 
posilňovačom brzdného účinku 

áno áno 

kotúčová brzda na všetkých kolesách áno áno 
mechanická ručná parkovacia brzda áno áno 

 
Kabína: 

  

komfortná minimálne dvojmiestna kabína 
s panoramatickým výhľadom na zametenú 

a čistenú komunikáciu 

áno áno 

vyhrievané čelné sklo áno áno 
kabína klimatizovaná a vyhrievaná áno áno 

ovládanie všetkých funkcií stroja z kabíny 
vodiča 

áno áno 

centrálny farebný displej zobrazujúci všetky 
funkcie a parametre stroja (rýchlosť stroja, 
otáčky motora, teplota motorového oleja, 
teplota hydraulického oleja, signalizácia 

zapnutých/vypnutých funkcií stroja, palubná 
diagnostika stroja) 

 
 
 

áno 

áno 

výškovo nastaviteľný stĺpik riadenia áno áno 
komfortné vzduchovo odpružené sedadlo 
vodiča s nastavením hmotnosti a opierkou 

hlavy a rúk 

áno áno 

trojbodové bezpečnostné pásy na sedadle 
vodiča a spolujazdca 

áno áno 

farba kabíny RAL 2011 áno áno 
 

Hydraulický systém stroja 
  

elektronicky riadený hydraulický systém 
s dvomi nezávislými ohruhmi 

áno áno 

prietok oleja I. hydraulického okruhu minimálne 15 l/min 15 l/min 
prietok oleja II. hydraulického okruhu minimálne 110 l/min 115 l/min 

hydraulický tlak I. okruhu minimálne 17 Mpa 18 MPa 
hydraulický tlak II. okruhu minimálne 27 Mpa 28 MPa 

ploché bezodkvapové hydraulické koncovky 
(ISO 16028) 

áno áno 

chladiče hydraulickej sústavy a chladenia 
motora umiestnené za kabínou stroja 

áno áno 

 
Elektro: 

  

prídavné pracovné svetlá na kabíne stroja 
v prednej časti 

áno áno 

prídavné pracovné svetlo v zadnej často stroja áno áno 
dva majáky na kabíne vozidla LED áno áno 

13 pinová elektrická zásuvka v zadnej časti áno áno 



stroja pre príves 
12 pinová zásuvka v prednej časti stroja áno áno 
21 pinová zásuvka v zadnej časti stroja áno áno 

rádio s Bluetooth, dva reproduktory áno áno 
zvuková signalizácia pri cúvaní stroja áno áno 

 
Zametacie ústrojenstvo stroja: 

  

objem zásobníka na nečistoty minimálne 1,6 m3 1,8 m3 
objem zásobníka na čistú vodu minimálne 300 l 300 l 

systém recyklácie vody áno áno 
predné zametacie kefy minimálne 2 kusy 2 ks 

celková šírka zametanie minimálne 2400 mm 2400 mm 
sací vozík so skrápaním umiestnený pred 

prednou nápravou 
áno áno 

šírka ústia sacieho vozíka minimálne 750 mm 750 mm 
výkon sacej turbíny minimálne 7000 m3/h 7000 m3/h 

zásobník na nečistoty vyrobený z hliníka alebo 
nereze 

áno áno 

vyklápacia výška zásobníka na nečistoty minimálne 1400 mm 1450 mm 
prídavná sacia hadica v zadnej časti stroja 

o priemere min. 130 mm – pre ručné vysávanie 
nahromadených nečistôt 

áno áno 

držiak prídavnej sacej hadice áno áno 
certifikát PM10 áno áno 

kamerový systém pre cúvanie áno áno 
tlaková umývacia puška s min. 10 m hadicou 

a samonavíjaním hadice 
áno áno 

vysokotlakové vodné čerpadlo s prietokom 
minimálne 15 lit/min a tlaku 15 Mpa 

áno áno 

 
Ostatné požiadavky na predmet zákazky: 

  

povinná výstroj a výbava vozidla podľa zákona 
č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení+súprava 
žiaroviek+lekárnička+hasiaci prístroj+reflexná 

vesta+výstražný trojuholník, zdvihák 

 
 
 

áno 

áno 

zaškolenie obsluhy v sídle kupujúceho, 
prihlásenie stroja na dopravnom inšpektoráte 

s pridelením EČV a dodanie písomnej 
dokumentácie patriacej k predmetu kúpy 

/preberací-odovzdávací protokol, osvedčenie 
o evidencii stroja, záznam zaškolenia obsluhy, 

servisná knižka, návod na obsluhu 
a údržbu,katalóg náhradných dielov). 

 
 
 

áno 

áno 

splnenie podmienok legislatívy „pre premávku 
na pozemných komunikáciách“, platnej v čase 

vyhodnotenia verejnej súťaže a v čase 

 
 
 

áno 



predpokladanej realizácie dodávky v znení 
neskorších predpisov, umožňujúcich jeho 

riadne prevádzkovanie na pozemných 
komunikáciách, vrátane vydania technického 

preukazu podmieňujúceho vydanie EČV 

 
 

áno 

záruka na celý stroj minimálne 24 mesiacov 24 mesiacov 
emisie hluku počas prevádzky stroja maximálne 85 dB 84,3 dB 

 

 

 

V Moravanoch nad Váhom,  

 

 

        ____________________ 
        Ing. Roland LAUKO 
        konateľ spoločnosti 
 

 


