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Kúpna zmluva č. 277/2021/RSM 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Mesto Dubnica nad Váhom      
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom    
IČO:     00317209 
DIČ:     2021339276 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom 
Číslo účtu:    SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
zastúpený:   Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Mgr. Michalíková Monika 
Telefón:    +421 918 117 052 
Email:    monika.michalikova@dubnica.eu 

 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
1.2 Dodávateľ: 
Obchodné meno:   mmcité sk s.r.o. 
Sídlo:     Brnianska 2, 91105 Trenčín 
IČO:     36 320 854 
DIČ:    2020178820 
bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   SK70 7500 0000 0003 1146 0063 
zastúpený:   Ing. Aleš Bakoš, konateľ 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Leonard Ulman, na základe splnomocnenia 
Telefón:    +421 917 963 850  
Email:    l.ulman@mmcite.sk 
(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 

II. Predmet Zmluvy 
2.1 Všeobecné ustanovenia: 
2.1.1 Názov:    Prístrešky pre autobusové zastávky 
2.1.2 Druh/y:    Tovar 
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania:  

• zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) 
   

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy 
2.2.1 Predmetom Zmluvy je výroba, dovoz a osadenie 10 kusov autobusových prístreškov na vybraté lokality v 

meste Dubnica nad Váhom. Súčasťou autobusových prístreškov budú reklamné vitríny - citylight. (ďalej len 
„Plnenie“) 

 
2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia: Bližšia špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Opis 

predmetu zákazky. 

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie: 
2.3.1 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
2.3.2 Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.  
2.3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej 

špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasť nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa 
vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o 
neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené. 
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III. Zmluvné podmienky 
 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Mesto Dubnica nad Váhom 
Rozptyl  
Ul. Obrancov mieru, parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks) 
Centrum II., parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks) 
Štadión, ul. Športovcov  
parcelné číslo CKN č. 1251 (2 ks) 
Tesco, ul. Obchodná 
parcelné číslo CKN č. 4360/5 (1 ks) 
parcelné číslo CKN č. 4360/6 (1 ks) 
Kolonky 
Ul. Obrancov mieru, parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks) 
Ul. Bratislavská, parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks) 
Základná škola Pod hájom 
parcelné číslo CKN č. 2300/3 (1 ks) 
parcelné číslo CKN č. 2300/84 (1 ks) 
 

3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 12 týždňov od účinnosti zmluvy 
 

3.3 Dodávané množstvo zmluvného plnenia – autobusový prístrešok: 
Jednotka: kus 
Požadované množstvo: 10,00 
 

3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami 
mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-
objednavky-1/ a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

 
IV. Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1 Celková cena Plnenia  
4.1.1 Cena bez DPH: 55 154,44 EUR (slovom päťdesiatpäťtisícstopäťdesiatštyri EUR štyridsaťštyri centov) 
4.1.2 Sadzba DPH: 20,00% 
4.1.3 Cena vrátane DPH: 66 185,33 EUR (slovom šesťdesiatšesťtisícstoosemdesiatpäť EUR tridsaťtri centov) 

 
4.2 Platobné podmienky: 
4.2.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej 

Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa 
tejto Zmluvy. 

4.2.2 Faktúra   musí   obsahovať   informácie podľa   § 3a ods. 1 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať: 

• informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy  
4.2.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú  

v záhlaví tejto Zmluvy. 
4.2.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.  

 
V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 
 

5.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými 
stranami. 

 
5.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky 

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/
https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/
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nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného 
obstarávania. 

 
5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá 

právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 
ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

 
5.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody 

k tejto Zmluve neexistujú. 
 

5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis 
a Dodávateľ jeden rovnopis. 

 
5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú 

v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť 
viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

 
5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

 
5.9 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené 

na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ 
 
 
 
 
 

V Dubnici nad Váhom, dňa 27.10.2021                                            V Trenčíne, dňa 26.10.2021         
                      
 

Za Objednávateľa      Za Dodávateľa    
 
                    
                                             
––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––  
Mgr. Peter Wolf, primátor mesta             Leonard Ulman, obchodný riaditeľ 

                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je výroba, dovoz a osadenie 10 kusov autobusových prístreškov na vybraté lokality v meste Dubnica 
nad Váhom. Súčasťou autobusových prístreškov budú reklamné vitríny - citylight. Objednávateľ požaduje dodať a osadiť 
2 typy prístreškov.   
 
4.2.4.1 Zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a citylightom v jednej bočnej stene, krytá plocha min. 7 

m2 – 4 kusy 
Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a bočnej stene a sklenenou strechou, 
zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele  
Rozmer prístrešku: min. 4200x1800mm s celkovou výškou nad zemou min. 2400 mm 
Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a následne 
nástrekom práškového vypaľovaného laku s hrúbkou min. 70 µm  
Nosný rám: Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia obdĺžnikového profilu s minimálnymi 
rozmermi 120x60x3 mm a 100x60x3 mm a oceľového plechu. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej 
steny, bočnej steny a strechy prístrešku a zabezpečuje tiež odvodnenie strechy 
Výplň zadnej steny: kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou 
Bočné steny: na jednej strane bočná stena z kaleného skla hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou a na druhej 
strane prístrešku integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight. 

- Presvetlená, obojstranná vitrína, ktorá slúži ako nosič reklamných alebo informačných plagátov; konštrukčne je 
riešená ako trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami 
celej skladby sú potom dvoje identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky 
elektroprvky tohto zariadenia. Rozmer plagátu min. 1180mm x  1745mm (rozmer viditeľnej plochy min. 
1102mm x 1687mm). 

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a pohľadové 
časti  sú opatrené aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm.  

- Hlavný rám: zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 68 x 48mm a U-profilom min. 68 x 38mm; 
slúži ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny 
pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu.  

- Okno: zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 48 x 18mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované 
krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám 
okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave držia dve plynové vzpery tuhosti 
min. 450N.  

- Uchytenie plagátu: je riešené pomocou spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky 
zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave.    

- Elektrovýbava: Celkový príkon vitríny je 39W. Svorkovnica 3PSP pre pripojenie prívodového kábla CYKY 3x2,5 
(1,5) / 230V (súčasť vitríny). Prúdový chránič kombinovaný 30mA/B10A. Skrutka na uzemnenie vrátane 
príslušného spojovacieho materiálu. Prívodový vodič min. 3x1,5mm2 (nie je súčasťou vitríny).  
Vitrína má vlastný LED systém osvetlenia. Po obidvoch zvislých stranách hlavného rámu sú umiestnené LED 
lišty, každá z nich obsahuje min. 9 čipov s optikou.  
Svetelný zdroj: min. 18 ks LED čipov s optikou 
Napájací prúd: 700mA 
Svetelný tok: 4 600lm (lumen) 
Príkon (LED): 39 W vrátane účinnosti napájania 

Strešná krytina: kalené sklo hrúbky  min. 10 mm s potlačou 
Odvodnenie: vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku 
Ďalšie vybavenie: Súčasťou prístrešku je integrovaná lavička, ktorá je tvorená sedadlom z min. 5tich lamiel z masívneho 
tropického dreva s min. hustotou 890kg/m3 bez ďalšej povrchovej úpravy. Lavička je upevnená v oceľových držiakoch a 
má samostatné kotvenie pod dlažbu 
Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemne matnej štruktúre     
Kotvenie: pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí 
Hmotnosť: min. 1000 kg 
 
4.2.4.2 Zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou, bez bočných stien, so citylightom v zadnej stene, krytá 

plocha min. 5 m2 – 6 kusov 
Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej stene a sklenenou strechou, zmontovaná 
pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele  
Rozmer zastávky: min. 2800x1800mm s celkovou výškou nad zemou min. 2400 mm 
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Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a následne 
nástrekom práškového vypaľovaného laku s hrúbkou min. 70 µm  
Nosný rám: Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia obdĺžnikového profilu s minimálnymi 
rozmermi 120x60x3 mm a 100x60x3 mm a oceľového plechu. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej 
steny, bočnej steny a strechy prístrešku a zabezpečuje tiež odvodnenie strechy 
Výplň zadnej steny: v prvom poli prístrešku kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou v druhom poli 
prístrešku  je integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight 

- Presvetlená, obojstranná vitrína, ktorá slúži ako nosič reklamných alebo informačných plagátov; konštrukčne je 
riešená ako trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami 
celej skladby sú potom dvoje identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky 
elektroprvky tohto zariadenia. Rozmer plagátu min. 1180mm x  1745mm (rozmer viditeľnej plochy min. 
1102mm x 1687mm). 

- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a pohľadové 
časti  sú opatrené aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm. 

- Hlavný rám: zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 68 x 48mm a U-profilom min. 68 x 38mm; 
slúži ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny 
pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu.  

- Okno: zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 48 x 18mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované 
krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám 
okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave držia dve plynové vzpery tuhosti 
min. 450N. 

- Uchytenie plagátu: je riešené pomocou spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky 
zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave.    

- Elektrovýbava: Celkový príkon vitríny je 39W. Svorkovnica 3PSP pre pripojenie prívodového kábla CYKY 3x2,5 
(1,5) / 230V (súčasť vitríny). Prúdový chránič kombinovaný 30mA/B10A. Skrutka na uzemnenie vrátane 
príslušného spojovacieho materiálu. Prívodový vodič min. 3x1,5mm2 (nie je súčasťou vitríny).  
Vitrína má vlastný LED systém osvetlenia. Po obidvoch zvislých stranách hlavného rámu sú umiestnené LED 
lišty, každá z nich obsahuje minimálne 9 čipov s optikou.  
Svetelný zdroj: minimálne 18 ks LED čipov s optikou 
Napájací prúd: 700mA 
Svetelný tok: 4 600lm (lumen) 
Príkon (LED): 39 W vrátane účinnosti napájania 

Strešná krytina: kalené sklo hrúbky min. 10 mm s potlačou 
Odvodnenie: vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku 
Ďalšie vybavenie: Súčasťou prístrešku je integrovaná lavička, ktorá je tvorená sedadlom z min. 5tich lamiel z masívneho 
tropického dreva s min. hustotou 890kg/m3 z masívneho tropického dreva bez ďalšej povrchovej úpravy. Lavička je 
upevnená v oceľových držiakoch a má samostatné kotvenie pod dlažbu 
Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemne matnej štruktúre   
Kotvenie: pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí 
Hmotnosť: min. 610 kg  
      


