
Príloha č. 3 – Kúpna zmluva 

KÚPNA ZMLUVA Č.13/22  

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Kupujúci: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov č. 482 
IČO: 00494160 
DIČ: 2021074374 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000307418/8180 
IBAN: SK3381800000007000307418 
SWIFT: SPSRSKBA 
Zastúpený: Jozefon Jendrušákom – riaditeľom zariadenia 
  

Predávajúci:   Benedikt Procházka PROBE 

názov:                    

IČO:     10829296 

IČ DPH:   SK1020551796 

DIČ:                    1020551796 

sídlo:   Banská Bystrica, Rudlovská 32 

Zapísaná v živnostenskom registri: Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. 601-4474 

peňažný  ústav:    Tatra banka  

číslo účtu:   SK55 1100 0000 0026 2413 0232 

 SWIFT:    TATRSKBX 

 

čl. 1 Predmet kúpy 

Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Práčky do zariadenia sociálnych služieb – pracovisko Chľaba“, 
ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu  a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho 
prevziať. 

Technická špecifikácia predmetu zmluvy: 

- Vysoko odstredivý prací automat na 18kg 
- Pracia vaňa a bubon z nerez ocele 
- Vypúšťanie samospádom 
- Digitálny displej TOUCH II komunikácia v slovenskom jazyku 
- Programátor elektronický, programovateľný procesor 
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- 17 nastavených programov, dotykový displej 
- Plášť oceľový 
- Priemerný hodinový výkon 22kg 
- Elektrické pripojenie 400V 3+N+PE/50Hz 
- Výpust 3“ (priemer) 
- Vstup voda 2-3 
- Násypka 4 komory 
- Central stop 
- Bez kotvenia 
- Odstredenie: 1071 r.p.m. 
- Vyhrievanie: 12kW 
- Celkový príkon: 12,75kW 
- Čisté rozmery: 
- Šírka: 884 mm 
- Hĺbka: 913 mm 
- Výška: 1415 mm 
- G-Faktor: 450 
- Čistá váha: 360 kg 
- Hlučnosť: do 70 db 
- Objem bubna: 180 l 
- Otáčky pranie od 47 ot/min 

Konštrukcia pracieho agregátu umožňuje vysokú úspornosť vody a elektrickej energie a to umožňuje 
zníženie príkonu ohrievania podľa hore uvedených strojov na(6 kW, 9kW, 12kW, 18kW) bez toho, 
aby sa znížila účinnosť prania. Elektronický programátor dotykový jednoducho programovateľný, 
voľba ľubovoľného jazyku. Ochladzovací cyklus, možnosť odloženia štartu prania frekvenčné riadenie 
otáčok,/možnosť voľby otáčok motora/ 3 x napúšťací ventil vypúšťanie vody vypúšťacím ventilom 
priemer 76 mm skrátené programy ľubovoľne naprogramovateľné, dezinfekčné pranie, 
samodiagnostický systém, štatistika (pre kontrolu efektivity a kontrolu súčiastok stroja) predpríprava 
pre modul pre pripojenie cez Wi-Fi komunikáciu. Štandard – perforované zdvíhacie rebrá Štandard – 
napojenie tekutých pracích prostriedkov plne automatický, ovládané priamo z procesoru programátora 
práčky, bez potreby externých ovládačov. Programátor práčky priamo riadi dávkovacie čerpadlá a tým 
je zaistený prací proces s výbornou pracou účinnosťou. 

čl. 2 Kúpna cena 

Celková cena bez DPH:  9.480,-- € 

Celková cena s DPH: 11.376,-- € 

Slovom: Jedenásťtisíctristosedemdesiatšesť 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. 

 

Zástupcovia zmluvných strán. 
 
 
 
 

------------------------------------                        ------------------------------------------ 
Za kupujúceho: Jozef Jendrušák                                          Za predávajúceho: ....................................... 
riaditeľ „DUNA“ ZSS Kováčov 
Kováčove dňa: 30. 11. 2022                                                V Banskej Bystrici, dňa: 27. 11. 2022 


