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Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej infraštruktúry – Zimný štadión - Výroba a montáž nábytkového vybavenia šatní a tribún 
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Kúpna zmluva č. 13062022 
KÚPNA ZMLUVA č. 13062022/422/2022/CRZ  

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

Kupujúci: 

Obchodné meno: MBB a. s. 

Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 

V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva 

 JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva 

IČO: 36 039 225 

DIČ: 2020093504 

IČ DPH: SK20200093504 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava 

SWIF/BIC: GIBASKBX 

Č. účtu v tvare IBAN: SK09 0900 0000 0051 1720 5838 

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S 

 

a 

Predávajúci:          

  Obchodné meno:     Trendwood-twd, s.r.o. 

  Sídlo:        Priemyselná 15278/14, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený:       Andrej Patráš, konateľ 

Právna forma:      SRO 

Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 917/S 

Bankové spojenie:      UniCredit Bank a. s. 

IBAN:                   SK35 1111 0000 0013 7244 2007 

IČO:        31577041 

DIČ:       2020453138 

IČ DPH:       SK2020453138 

  Tel.:        048/4148217 

e-mail:     andrej.patras@twd.sk 

www:twd.sk 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

  1.1. Predmetom zmluvy je dodanie nábytkového vybavenie mládežníckych hráčskych šatní a                 

         priestorov trénerov vrátane dopravy, zloženia, montáže do miesta dodania uvedeného   

         v článku III. tejto zmluvy.  Špecifikácie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto 

zmluvy. 
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Čl. II 

Kúpna cena 

 

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu 

2.5 zmluvy. 

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.  

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy: 

Cena bez DPH            89 707,08 € 

DPH 20 %                 17 941,42 € 

Celková cena diela s DPH     107 648, 50 €  

  

Slovom: jednostosedemtisícšesťstoštyridsaťosem EUR 50/100  

 

2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:  

- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH. 

 

 

Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

 

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je do 42 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, do lehoty plnenia sa    

       nepočíta obdobie od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane. 

 

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný   

        a neprekročiteľný s výnimkou: 

- zásahov spôsobených vis maior. 

 

3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do: Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská        

      Bystrica, obec Banská Bystrica, ZIMNÝ ŠTADIÓN, Hronské predmestie 4, súpisné číslo   

      1452. 

 

Čl. IV 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

4.1.  Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho 

plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. 

 

4.2.  Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 

 

4.3.  Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej časti   

na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.  

 

4.4.  Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 

 

4.5.  Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

4.6.  Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového 

dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry,     

ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti. 
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Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 

 

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 

5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo 

uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň 

omeškania z kúpnej ceny.  

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne 

v bezchybnom stave. 

 

6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne 

v mieste dodania  podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.  

 

6.3. V lehote od 10.07.2022 do 04.08.2022 vrátane budú práce prerušené z dôvodu prípravy 

a konania gymnastických súťaží v rámci prestížneho Európskeho olympijského festivalu 

mládeže (EYOF 2022). Všetky montáže uskutočnené do prerušenia musia byť zrealizované tak, 

aby bol štadión užívania a bezpečnej prevádzky schopný.  

 

Čl. VII 

Prevod práv 

 

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu 

kúpy kupujúcim. 

 

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 

kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 

 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady 

  

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť 

jeho využitia. 

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, 

ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným 

výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

 

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, 

ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 

 

8.5.  Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať  

náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného 

a podpísaného zmluvnými stranami. 

8.6.  Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru. 
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Čl. IX 

Zánik zmluvy 

 

9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže 

od zmluvy odstúpiť. 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom 

je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od 

zmluvy. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a Občianskeho zákonníka. 

 

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané zmluvnými stranami. 

 

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 

rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 

podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 

rovnopisy. 

 

10.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

10.6. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci 

po dni jej zverejnenia. Túto skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu 

uvedenú v kúpnej zmluve v článku I.   

 

Kupujúci                Predávajúci 

 

V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2022                                           V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2022 

 

 

 

MBB a.s.                                                                 Trendwood-twd, s.r.o. 

 

 

 

 

... .....................................................................   .......................................................... 

Ing. Dušan Argaláš        Andrej Patráš 

Predseda predstavenstva     konateľ 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

JUDr. Juraj Džmura 

člen predstavenstva 
 

Príloha č. 1 Špecifikácia 
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Opis ponúkaného tovaru: 

 

šatňa č. / názov názov vybavenia 

špecifikácia 

rozmery 
  

š-v-h (mm) 

1.32 JUNIORI   
box  pre hráča na 
sedenie a vešanie 

700x2200x665                                 
(2 ks vešiak na korčule)                      

(3 ks vešiačiky)  (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom   

  
box  pre brankára na 
sedenie a vešanie 

1000x2200x665                               
(2 ks vešiak na korčule)                 

(4 ks vešiačiky) (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

  
bagy - paletový 
kontajner  

1220x820x870 
paleta na otočných kolieskach 
s brzdou, paleta ošetrená proti 

vode a vlhkosti 

    stôl  atyp   1300x760x700 

podnož:  VOGA SIXTY alebo 
ekvivalent  D60/715R9006                                      
materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

    stojan na hokejky 
1050x1550x400                            

(10 ks sektorov na odloženie 
hokejky) 

konštrukcia: kov/oceľ RAL 
9006 materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

1.36 JUNIORI lavica s vešiakmi 
lavica 1500x450x420              

vešiak 1500x400                            
(13 ks vešiačikov) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    skrinka na obuv 
1632x1750x340                            

(18 ks odkladací priestor) 

materiál: šedá U12290SD              
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    stôl  atyp   1300x760x700 

podnož: VOGA SIXTY alebo 
ekvivalent D60/715R9006                                      
materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

1.36A JUNIORI 
TRÉNERI  

box pre hráča na 
sedenie a vešanie 

700x2200x665                                 
(2 ks vešiak na korčule)                      

(3 ks vešiačiky)  (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 
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  stôl 1.3  
1300x760x700                                 

(lub) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

1.37 JUNIORI stojan na dresy - atyp dĺžka 2 m 
RAL (7016) konzola ukotvená 

na stene 

1.39 KADETI  
box  pre hráča na 
sedenie a vešanie 

700x2200x665                                 
(2 ks vešiak na korčule)                      

(3 ks vešiačiky)  (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otváranie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    
box  pre brankára na 
sedenie a vešanie 

1000x2200x665                               
(2 ks vešiak na korčule)                 

(4 ks vešiačiky) (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    
bagy - paletový 
kontajner 

1220x820x870 
paleta na otočných kolieskach 
s brzdou, paleta ošetrená proti 

vode a vlhkosti 

    stôl  atyp   1300x760x700 

podnož: VOGA SIXTY alebo 
ekvivalent  D60/715R9006                                      
materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

    stojan na hokejky 
1050x1550x400                            

(10 ks sektor na odloženie 
hokejky) 

konštrukcia: kov/oceľ RAL 
9006 materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

1.40 KADETI skrinka na obuv 
1632x1750x340                            

(18 ks odkladací priestor) 

materiál: šedá U12290SD              
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    lavica s vešiakmi 
lavica 1500x450x420              

vešiak 1500x400                            
(13 ks vešiačikov) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    stojan na hokejky 
1050x1550x400                            

(10 ks sektorov na odloženie 
hokejky) 

konštrukcia: kov/oceľ RAL 
9006 materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

    stojan na dresy - atyp dĺžka 2 m 
RAL (7016) konzola ukotvená 

na stene 

1.40A KADETI 
TRÉNERI 

box  pre hráča na 
sedenie a vešanie 

700x2200x665                                 
(2 ks vešiak na korčule)                      

(3 ks vešiačiky)  (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 
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    stôl 1.3  
1300x760x700                                 

(lub) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    policová skrinka 1.3 
1300x370x270                                

(1 ks polica) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

1.43 DORAST 
TRÉNERI  

box  pre hráča na 
sedenie a vešanie 

700x2200x665                                 
(2 ks vešiak na korčule)                      

(3 ks vešiačiky)  (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    stôl 1.3 
1300x760x700                                 

(lub) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    stôl 0.8 
800x760x700                                     

(lub) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    policová skrinka 1.3 
1300x370x270                                

(1 ks polica) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    policová skrinka 0.8 
800x370x270                                   
(1 ks polica) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

1.44 DORAST stôl  atyp   1300x760x700 

podnož: VOGA SIXTY alebo 
ekvivalent  D60/715R9006                                     
materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

    stojan na hokejky 
1050x1550x400                            

(10 ks sektorov na odloženie 
hokejky) 

konštrukcia: kov/oceľ RAL 
9006 materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

1.45 DORAST  skrinka na obuv 
1632x1750x340                            

(18 ks odkladací priestor) 

materiál: šedá U12290SD              
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    lavica s vešiakmi 
lavica 1500x450x420              

vešiak 1500x400                            
(13 ks vešiačikov) 

materiál: šedá U12290SD         
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

    stojan na dresy - atyp dĺžka 2 m 
RAL (7016) konzola ukotvená 

na stene 
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1.46  DORAST 
box  pre hráča na 
sedenie a vešanie 

700x2200x665                                 
(2 ks vešiak na korčule)                      

(3 ks vešiačiky)  (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

  
box  pre brankára na 
sedenie a vešanie 

1000x2200x665                               
(2 ks vešiak na korčule)                 

(4 ks vešiačiky) (pod sedením 
odvetrávaný úložný priestor - 

otvárenie z hora) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

  
bagy - paletový 
kontajner 

1220x820x870 
paleta na otočných kolieskach 
s brzdou, paleta ošetrená proti 

vode a vlhkosti 

  

stôl  atyp   1300x760x700 

podnož: VOGA SIXTY alebo 
ekvivalent  D60/715R9006                                    
materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

stojan na dresy - atyp dĺžka 2 m 
RAL (7016) konzola ukotvená 

na stene 

BOX  box pre verejnosť 

700x2200x590                                 
(3 ks vešiačiky)                           

(pod sedením otvorený úložný 
priestor) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

KÔŠ kôš na kolieskach 600x450x430 
materiál: šedá U12290SD              

ABS hrany lepené PUR 
lepidlom 

POKLADŇA 
skrinka s dvierkami a 
policou 

3000x1200x420                              
(3 ks dvierka, 3ks polica) 

materiál: šedá U12290SD              
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

  
zásuvkový kontajner na 
kolieskach 

420x630x500                                   
(3 ks zásuvka) 

materiál: šedá U12290SD, 
červená U17005MP,                   

čierna U12000MP                        
ABS hrany lepené PUR 

lepidlom 

  stôl do pokladne - atyp 
1000x800x500                          

(ukončený oblúkom) 
materiál: šedá U12290SD, ABS 

hrany lepené PUR lepidlom 
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miestnosť č. 

/ názov   Názov tovaru 

 Obchodné meno 

ponúkaného tovaru 

Typové 

označenie 

ponúkaného 

tovaru  

1.32 JUNIORI   
  

box  pre hráča na sedenie a 
vešanie 

N ATYP 

  box  pre brankára na sedenie a 
vešanie 

N 
ATYP 

    bagy - paletový kontajner N 
SÉRIOVÝ 

PRODUKT 

    stôl  atyp   N ATYP 

    stojan na hokejky N ATYP 

1.36 JUNIORI lavica s vešiakmi N ATYP 

  skrinka na obuv N ATYP 

    stôl atyp N ATYP 

1.36A JUNIORI 
TRÉNERI 
  

box pre hráča na sedenie a vešanie 

N ATYP 

  stôl 1.3  N ATYP 

1.37 JUNIORI stojan na dresy - atyp N ATYP 

1.39 KADETI  box  pre hráča na sedenie a  
vešanie N ATYP 

  box  pre brankára na sedenie a 
vešanie N 

ATYP 

 

    
bagy - paletový kontajner 

N 

SÉRIOVÝ 

PRODUKT 

 

    
stôl  atyp   

N 

ATYP 

 

    
stojan na hokejky 

N 

ATYP 

 

1.40 KADETI  
skrinka na obuv 

N 

ATYP 

 

 
lavica s vešiakmi 

N 

ATYP 

 

 
stojan na hokejky 

N 

ATYP 

 

 
stojan na dresy - atyp 

N 

ATYP 

 

1.40A KADETI 
TRÉNERI 

box  pre hráča na sedenie a 
vešanie N 

ATYP 

 

  
stôl 1.3  

N 

ATYP 

 

    
policová skrinka 1.3 

N 

ATYP 

 

1.43 DORAST 
TRÉNERI  

box  pre hráča na sedenie a 
vešanie N 

ATYP 
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stôl 1.3 
N 

ATYP 

 

    
stôl 0.8 

N 

ATYP 

 

    
policová skrinka 1.3 

N 

ATYP 

 

    
policová skrinka 0.8 

N 

ATYP 

 

1.44 DORAST 
stôl atyp 

N 

ATYP 

 

  
stojan na hokejky 

N 

ATYP 

 

1.45 DORAST  
skrinka na obuv 

N 

ATYP 

 

  
lavica s vešiakmi 

N 

ATYP 

 

    
stojan na dresy - atyp 

N 

ATYP 

 

1.46  DORAST box  pre hráča na sedenie a 
vešanie N 

ATYP 

 

  box  pre brankára na sedenie a 
vešanie N 

ATYP 

 

    
bagy - paletový kontajner 

N 

SÉRIOVÝ 

PRODUKT 

 

    
stôl  atyp   

N 

ATYP 

 

    
stojan na hokejky 

N 

ATYP 

 

BOX  
box pre verejnosť 

N 

ATYP 

 

KÔŠ 
kôš na kolieskach 

N 

ATYP 

 

POKLADŇA 
skrinka s dvierkami a policou 

N 

ATYP 

 

 
zásuvkový kontajner na kolieskach 

N 

ATYP 

 

 
stôl do pokladne - atyp 

N 

ATYP 

 

 

 

 

šatňa č. / názov názov vybavenia 
počet JEDNOTKOVÁ 

CENA /€/ bez 
DPH 

CELKOVÁ CENA 
/€/ bez DPH  ks 

 

1.32 JUNIORI   
box  pre hráča na sedenie a 
vešanie 

25 
659,10 16 477,50  

  
box  pre brankára na sedenie a 
vešanie 

3 
705,85 2 117,55  

  bagy - paletový kontajner  3 322,67 968,01 
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    stôl  atyp   1 

187,00 187,00 

 

    stojan na hokejky 2 

595,85 1 191,70 

 

1.36 JUNIORI lavica s vešiakmi 4 298,90 1 195,60 
 

    skrinka na obuv 1 

385,95 385,95 
 

    stôl  atyp   1 

187,00 187,00 

 

1.36A JUNIORI 
TRÉNERI  

box pre hráča na sedenie a 
vešanie 

2 
659,10 1 318,20  

  stôl 1.3  2 

198,00 396,00 
 

1.37 JUNIORI stojan na dresy - atyp 2 205,35 410,70 
 

1.39 KADETI  
box  pre hráča na sedenie a 
vešanie 

25 
659,10 16 477,50  

    
box  pre brankára na sedenie a 
vešanie 

3 
705,85 2 117,55  

    bagy - paletový kontajner 3 322,67 968,01 
 

    stôl  atyp   1 

187,00 187,00 

 

    stojan na hokejky 1 

595,85 595,85 

 

1.40 KADETI skrinka na obuv 1 

385,95 385,95 
 

    lavica s vešiakmi 4 298,90 1 195,60 
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    stojan na hokejky 1 

595,85 595,85 

 

    stojan na dresy - atyp 2 205,35 410,70 
 

1.40A KADETI 
TRÉNERI 

box  pre hráča na sedenie a 
vešanie 

2 
659,10 1 318,20  

    stôl 1.3  3 

198,00 594,00 
 

    policová skrinka 1.3 3 

87,70 263,10 
 

1.43 DORAST 
TRÉNERI  

box  pre hráča na sedenie a 
vešanie 

3 
659,10 1 977,30  

    stôl 1.3 1 

198,00 198,00 
 

    stôl 0.8 1 

187,00 187,00 

 

    policová skrinka 1.3 1 

87,70 87,70 
 

    policová skrinka 0.8 1 

83,30 83,30 

 

1.44 DORAST stôl  atyp   1 

187,00 187,00 

 

    stojan na hokejky 2 

595,85 1 191,70 

 

1.45 DORAST  skrinka na obuv 1 

385,95 385,95 
 

    lavica s vešiakmi 4 298,90 1 195,60 
 

    stojan na dresy - atyp 4 205,35 821,40 
 

1.46  DORAST 
box  pre hráča na sedenie a 
vešanie 

25 
659,10 16 477,50  
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box  pre brankára na sedenie a 
vešanie 

3 
705,85 2 117,55  

  bagy - paletový kontajner 3 322,67 968,01 
 

  
stôl  atyp   1 

187,00 187,00 

 

stojan na dresy - atyp 3 205,35 616,05 
 

BOX  box pre verejnosť 25 

439,00 10 975,00 

 

KÔŠ kôš na kolieskach 3 

60,50 181,50 
 

POKLADŇA skrinka s dvierkami a policou 1 

495,00 495,00 
 

  
zásuvkový kontajner na 
kolieskach 

2 

483,00 966,00 

 

  stôl do pokladne - atyp 2 
232,00 464,00  

SPOLU v €  bez DPH:    89 707,08 
 

DPH 20% v € 17 941,42 
 

SPOLU s DPH v € 107 648,50 
 

 

 

Kupujúci                Predávajúci 

 

V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2022                                           V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2022 

 

MBB a.s.                                                                 Trendwood-twd, s.r.o. 

 

 

... .....................................................................   .......................................................... 

Ing. Dušan Argaláš        Andrej Patráš 

Predseda predstavenstva     konateľ 

 

 

 

......................................................................... 

JUDr. Juraj Džmura 

člen predstavenstva 
 


