
KÚPNA ZMLUVA  č. SE-OD-2022/001624-004  
na dodávku záhradnej techniky   

 
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s Rámcovou dohodou  

č. SE-VO2-2022/002313-014 uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa 07.03.2022 
(ďalej len „Kúpna zmluva“) 

 
Kupujúci: 
Názov:  
  Slovenská republika, zastúpená 
  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky          
   Pribinova 2 
   812 72 Bratislava 
 
V zastúpení: Ing. Peter Kolenčík, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva 

vnútra Slovenskej Republiky, na základe plnej moci č. p. SL-OPS-
2022/001312-072 zo dňa 06.05.2022  

 
IČO:  00 151 866 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, SR 
Číslo účtu:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
BIC/SWIFT kód:                               SPSRSKBA  
(ďalej len „Kupujúci“) 

 
 
a 
 
 
Predávajúci: 
Názov:  Marián Šupa  
Sídlo:  J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany  
Štatutárny zástupca:  Marián Šupa  
Splnomocnený k podpisu:   Marián Šupa 
IČO:  11906022  
DIČ:   1020327209 
IČ DPH:   SK1020327209 
Bankové spojenie:  SLSP Trnava  
Číslo účtu:  SK9209000000000045555173  
Tel:  033/7781170033/7781170  
Fax:   033/7781170033/7781170 
e-mail:   supa@supa.sksupa@supa.sk 
registrácia:   č. j. Zo 12312/1992, rozš. SP. č. Zo-98/08000/003, Reg. č. 2048/98 
(ďalej len „Predávajúci“) 
   
  
 

(ďalej len „Predávajúci“) 
 

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana) 
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I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na základe a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č. p. SE-

VO2-2022/002313-014 (ďalej len „Dohoda). 
 
1.2. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam, tak ako je tento 

definovaný v Dohode. 
 

1.3. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody 
sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, 
v prípade rozporov medzi ustanoveniami tejto Kúpnej zmluvy a Dohody, platia prednostne ustanovenia 
tejto Kúpnej zmluvy. 
 
 

 
II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar špecifikovaný v prílohe č.1 tejto 
Kúpnej zmluvy v súlade s touto Kúpnou zmluvou a Dohodou Kupujúcemu (ďalej len „Tovar“) a záväzok 
Kupujúceho prevziať Tovar podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. 
tejto Kúpnej zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. 

 
 
 
 

III. 
KÚPNA CENA 

 
3.1. Kúpna cena za Tovar je určená v súlade s Dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je stanovená ako konečná vrátane DPH (ďalej 
len „Cena“). 

 
3.2. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tovaru definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tovaru 

dodávaného Kupujúcemu v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy. 
 
 
 

 
IV. 

DODACIE PODMIENKY 
 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení tejto Kúpnej zmluvy, podľa možností predávajúceho a 
potrieb kupujúceho.  

 
4.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar najneskôr do štyridsaťpäť (45) dní od nadobudnutia účinnosti 

tejto Kúpnej zmluvy. 
 

4.3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v mieste 
dodania Tovaru.  
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4.4. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k záhradnej technike (servisný 
manuál a  katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.). 

 
4.5. Kupujúci požaduje, aby bolo predávajúcim preukázané splnenie požiadaviek bezpečnosti technických 

zariadení podľa zákona § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

V. 
MIESTO PLNENIA 

 
5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar na adresu Kupujúceho: 

 
5.1.1. Bratislava: Košická 47, 812 72 Bratislava 
5.1.2. Bratislava: Račianska ulica 147, 831 53 Bratislava (Gaštanový hájik) 
5.1.3. Trnava: Priemyselná ulica 7, 917 02 Trnava 
5.1.4. Nitra: Piesková ulica 32, 94901 Nitra 
5.1.5. Trenčín: Jilemnického 1, 911 01 Trenčín 
5.1.6. Žilina: Bytčianska 112, Považský Chlmec, 010 03 Žilina  
5.1.7. Banská Bystrica: Hurbanova 13, 974 01 Banská Bystrica 
5.1.8. Prešov: Duklianska 12, 080 01 Prešov 
5.1.9. Košice: Priemyselná 1, 040 01 Košice  

 
 

 
                                                                         VI. 
                                                 SKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

 
6.1. Pre skončenie Kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. X. Dohody  
 
 
 
 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7.1. Právne vzťahy, vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnou zmluvou neupravených sa riadia 

Dohodou, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 
7.2. Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomne, formou číslovaných dodatkov, ktorú 

budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej 
zmluvy.  

 
7.3. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, a to v 
zmysle zákona § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpnu 
zmluvu zverejní Kupujúci. 

 
7.4. Táto Kúpna zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 

rovnopisy zostanú Predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú Kupujúcemu. 
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7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za 
stranu Kupujúceho je Barbora Janušová (tel. +421 917 345 707), za stranu Predávajúceho je Eduard 
Drlička (tel.: +421 911 706 538). 

 
7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že Kúpna zmluva nebola uzatvorená v tiesni, prípadne za 
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju oprávnení zástupcovia 
obidvoch Zmluvných strán podpisujú. 

 
7.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1 Technická špecifikácia a kúpna cena. 
 
 
 
 
 
 
Za Kupujúceho:                                     Za Predávajúceho: 
 
V Bratislave dňa ................................                                 Vo Veľkých Kostoľanoch dňa .................................. 
 
 
 
.................................................................                   .................................................................. 

                Ing. Peter Kolenčík                                Marián Šupa 
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky                         majiteľ 
Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 
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      Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy 
 
 
 
Kúpna cena  
 
 

N Á Z O V POČET 
Merná 

jednotka 

Cena za 
mernú 

jednotku 
v EUR bez 

DPH 

Cena celkom 
za položku 
v EUR bez 

DPH 

Sadzba 
Výška DPH 

v EUR 

Cena celkom 
za položku  

v EUR s DPH v % 

  

Profesionálny 
benzínový krovinorez  

50 ks 365,00   18 250,00   20 3 650,00 21 900,00   

Benzínový krovinorez  30 ks 200,00   6 000,00   20 1 200,00 7 200,00   

Benzínová kosačka 
s pojazdom  

49 ks 450,00   22 050,00   20 4 410,00 26 460,00   

Traktorová kosačka 18 ks 5 700,00   102 600,00   20 20 520,00 123 120,00   

Motorová píla  15 ks 175,00   2 625,00   20 525,00 3 150,00   

Záhradný drvič 13 ks 160,00   2 080,00   20 416,00 2 496,00   

Záhradný plotostrih 23 ks 300,00   6 900,00   20 1 380,00 8 280,00   

Benzínový motorový 
rosič 

11 ks 460,00   5 060,00   20 1 012,00 6 072,00   

Benzínový fukár a 
vysávač 

26 ks 170,00   4 420,00   20 884,00 5 304,00   

Celková cena za predmet zmluvy čl. III. ods. 1. CELKOM v EUR  33 997,00 203 982,00 € 

 
Slovom: dvestotritisícdeväťstoosemdesiatdva  EUR 
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Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

Predmetom tejto zákazky je dodávka záhradnej techniky pre potreby Ministerstva vnútra SR v nasledovnej 
štruktúre.  

 
Predmet zákazky 
 

P.č. Typ záhradnej techniky Počet kusov 

1 Profesionálny benzínový krovinorez  50 

2 Benzínový krovinorez  30 

3 Benzínová kosačka s pojazdom  49 

4 Traktorová kosačka   18 

5 Motorová píla  15 

6 Záhradný drvič 13 

7 Záhradný plotostrih 23 

8 Benzínový motorový rosič 11 

9 Benzínový fukár a vysávač 26 

  Spolu 235 

 

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je: 
 

1. Bratislava: Košická 47, 812 72 Bratislava 
2. Bratislava: Račianska ulica 147, 831 53 Bratislava (Gaštanový hájik) 
3. Trnava: Priemyselná ulica 7, 917 02 Trnava 
4. Nitra: Piesková ulica 32, 94901 Nitra 
5. Trenčín: Jilemnického 1, 911 01 Trenčín 
6. Žilina: Bytčianska 112, Považský Chlmec, 010 03 Žilina 
7. Banská Bystrica: Hurbanova 13, 974 01 Banská Bystrica 
8. Prešov: Duklianska 12, 080 01 Prešov 
9. Košice: Priemyselná 1, 040 01 Košice  

 

Minimálne technické parametre predmetu zákazky: 
1. Krovinorezy: 

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť. 

Požadované technické vlastnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

 

Prevedenie:  1.1  Profesionálny benzínový krovinorez            

Výrobca STIGA 

Typové označenie Krovinorez STIGA BC 750 DX (SBC 646 DX) 

Zdvihový objem  min. 41 cm3 44,8 

Výkon  min. 2,0  kW 2 

Hmotnosť  max. 9 kg 8,2 

Hladina 
akustického tlaku – 
LpA (dB(A)) max. 100 

98 
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Hladina 
akustického 
výkonu – LwA 
(dB(A)) 

max. 115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 

 

Objem palivovej 
nádržky min. 0,7l  

0,7 

Pracovný záber Min. 45 cm 45 

Zariadenie musí  
mať a obsahovať: 

multifunkčná rukoväť áno 

obojručná rukoväť áno 

antivibračný systém áno 

nastavenie rukoväte bez použitia 
náradia 

áno 

dvojramenný popruh áno 

ochranné rukavice áno 

chránič sluchu (slúchadlá) áno 

ochranné okuliare áno 

rezný kotúč alebo silikónová hlava 
s 2 strunami 

áno 

dodanie ďalšej silikónovej hlavy so 
silónom o dĺžke min. 100 m 

Rezný silon kruhový prierez, ø3,0 mm dĺžka 
100m 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

24 

pri mazivách a olejoch požadujeme 
uviesť špecifikáciu API, SAE, 
zároveň požadujeme uviesť 
podmienky pre uplatnenie 
reklamácii a záručné podmienky. 

áno 

požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

áno 

Prevedenie:  1.2    Benzínový krovinorez          

Výrobca  STIGA 

Typové označenie Krovinorez STIGA BC 545 B (SBC 242D) 

Zdvihový objem  min. 30 cm3 427 

Výkon  min. 1,3  kW 1,3 

Hmotnosť  max. 7 kg 8,2 

Hladina 
akustického tlaku – 
LpA (dB(A)) max. 100 

98 

Hladina 
akustického 
výkonu – LwA 
(dB(A)) max. 115 

110 

Objem palivovej 
nádržky min. 0,7l  

     30 
0,7 

Zariadenie musí  
mať a obsahovať: 

multifunkčná rukoväť  áno 

obojručná rukoväť  áno 

antivibračný systém  áno 

dvojramenný popruh  áno 

ochranné rukavice  áno 
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chránič sluchu (slúchadlá)  áno 

ochranné okuliare  áno 

rezný kotúč alebo silikónová hlava 
s 2 strunami 

 
áno 

dodanie ďalšej silikónovej hlavy so 
silónom o dĺžke min. 100 m 

 
Rezný silon kruhový prierez, ø2,4 mm dĺžka 

100m 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

 

24 

pri mazivách a olejoch požadujeme 
uviesť špecifikáciu API, SAE, 
zároveň požadujeme uviesť 
podmienky pre uplatnenie 
reklamácii a záručné podmienky. 

 

áno 

požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

 
áno 

 

2. Kosačky:  

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť. 

Požadované technické vlastnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevedenie: 2.1   Benzínová kosačka s pojazdom  

Výrobca STIGA 

Typové označenie Kosačka STIGA Combi 753 V (53 SVQ H) 

Výkon  min. 3,3  kW 3,3 

Objem motora min. 160 cm3 167 

Pracovný záber min. 50 cm 53 

Maximálna 
pracovná plocha min. 1700 cm3 

1800 

Hmotnosť  
Hladina 
akustického tlaku – 
LpA (dB(A)) 

max. 46 kg 
max. 100 

35 

98 

Objem koša min. 60 l  60 

Zariadenie musí 
mať a obsahovať: 

ukazovateľ náplne koša áno 

ergonomická rukoväť  áno 

ovládací panel na rukoväti  áno 

regulácia rýchlosti pojazdu áno 

mulčovanie, vyhadzovanie bokom, 
zadné vyhadzovanie 

áno 

elektronické zapaľovanie áno 

nastavenie výšky kosenia aspoň 
do 4 pozícií 

6 

oceľový skelet áno 

kolieska pevné a odolné áno 
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poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

24 

pri mazivách a olejoch požadujeme 
uviesť špecifikáciu API, SAE, 
zároveň požadujeme uviesť 
podmienky pre uplatnenie 
reklamácii a záručné podmienky. 

áno 

požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

áno 

Prevedenie:  2.2   Traktorová kosačka   

Výrobca  SECO 

Typové označenie Traktorová kosačka STARJET Exlus. UJ 102-26 
P4 4x4 

Objem motora min. 620 cm3 724 

Výkon motora min. 11,5  kW  

Pohon kolies 4x4 4x4 

Záber kosenia  min. 100 cm 102 

Hmotnosť celého 
zariadenia 

min. 280 kg 
339 

Svahová 
dostupnosť motora 

min. 15°  
15 

Počet nožov 2 ks  2 

Vlastnosti a výbava 

nastavenie výšky strihu  áno 

uzávierka diferenciálu 18 áno 

elektroštart  áno 

halogén / LED svetlá  áno 

motohodiny  áno 

elektromagnetická spojka kosenia  áno 

tempomat  áno 

ťažné zariadenie  áno 

odolné žacie ústrojenstvo   áno 

signalizácia naplnenia koša  áno 

hydrostatická prevodovka  áno 

sedadlo s opierkami  áno 

výškovo nastaviteľný volant s 
guľou 

 
áno 

zariadenie zhotovené z odolných 
materiálov 

 
áno 

nárazník  áno 

funkcia mulčovania  áno 

Objem koša min. 320 l   380 

Výška kosenia  min. 20 mm - max. 100 mm  30-90 

Záručná doba 
kosačky 

min. 24 mesiacov vrátane 
záručného servisu 

 
24 

Servisné 
podmienky 

Požaduje sa zabezpečenie 
vykonávania 2-ročného záručného 
servisu v rozsahu prác popísaných 
pri jednotlivých servisných 
prehliadkach vrátane poskytnutia 

 

áno 
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potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre, olej 
do hydraulického meniča atď.) s 
výnimkou pohonných hmôt. 
Vykonanie servisu najneskôr do 48 
hodín od nahlásenia.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje ku každej traktorovej kosačke v rámci dodávky 
dodať/predložiť/uviesť/určiť :  

a)  Technický opis, zoznam výbavy, návod na obsluhu a údržbu, príručku k vykonávaniu ošetrovania a opráv v 
rozsahu preventívnej údržby jednotlivých skupín a podskupín vozidla, ktoré vykonáva vodič - obsluha, so 
zákl. náradím a výbavou dodaným k vozidlu, podmienky prevádzky pri zábehu vozíka, podmienky 
špecifickej techn. nespôsobilosti vozíka (danej výrobcom), zoznam servisných stredísk vykonávajúcich 
záručné opravy na území SR, zoznam prevádzkových kvapalín a mazív, ich predpísané množstvo, s 
predpísanými náhradami a zameniteľnosťou. 

b)  Pri mazivách a olejoch požadujeme uviesť špecifikáciu API, SAE, zároveň požadujeme uviesť podmienky 
pre uplatnenie reklamácii a záručné podmienky. 
c) Dokumentácia musí byť v slovenskom, alebo českom jazyku. Uvedenú dokumentáciu požadujeme aj 1x v 

elektronickom formáte PDF a MS Word pre vlastnú distribúciu a pre vnútornú potrebu. 
d)  Požadujeme katalóg náhradných dielcov v elektronickej podobe. 
e)  Požadujeme 1x dielenskú príručku pre opravy vozidla so špecifikáciou prípravkov a náradia k vykonávaniu 

bežných opráv. 
f)  Konštrukcia techniky musí zabezpečovať dobrú prístupnosť k vykonávaniu technologických úkonov 

stanovených v návode na obsluhu a údržbu. Úkony preventívnej údržby musia byť uskutočniteľné náradím 
z výstroja vozidla. 

g)  Výrobca- dodávateľ určí rozsah preventívnej údržby , náradie a pomôcky v rozsahu údržby a prehliadky 
vozidla pred a po jazde, v rozsahu údržby po dvoch týždňoch prevádzky, prípravy vozíka na zimnú a letnú 
prevádzku. 

h) Pri dodávke tovaru požadujeme, aby bolo dodávateľom preukázané plnenie požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 
 
 

3. Benzínová motorová píla 

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť. 

Požadované technické vlastnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

 

Prevedenie:   Benzínová motorová píla  

Výrobca STIGA 

Typové označenie Reťazová píla STIGA CS 545 (SP 426) 

Zdvihový objem min. 40 cm3 42,4 

Výkon  min. 2,0  kW 2 

Hmotnosť min. 2,0 kg – max. 5,0 kg 5,8 s náplňami 

Dĺžka reznej časti 
lišty min. 35 cm 

38 

Zariadenie musí 
mať a obsahovať: 

antivibračný systém 
zariadenie na bočné napínanie 
reťaze 

áno 

áno 
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kompenzátor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

áno 

systém filtrácie vzduchu áno 

bezpečnostná brzda áno 

chránič sluchu (slúchadlá) áno 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

24 

pri mazivách a olejoch požadujeme 
uviesť špecifikáciu API, SAE, 
zároveň požadujeme uviesť 
podmienky pre uplatnenie 
reklamácii a záručné podmienky. 

áno 

požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

áno 

 

4. Záhradný drvič 

 

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť. 

Prevedenie:   Záhradný drvič 

13 

 

Výrobca STIGA 

Typové označenie Drvič záhr. odpadu STIGA BIOSILENT 2500 

Typ motora elektromotor áno 

Výkon motora min. 2,5  kW 2,5 

Objem zbernej nádoby min. 60 l 60 

Hmotnosť max. 30 kg 27,4 

Hrúbka konárov Ø min. 40 mm 40 

Zariadenie musí mať  
a obsahovať: 

samovťahovanie vetiev  áno 

ochrana proti preťaženiu áno 

 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre 
atď.) s výnimkou pohonných 
hmôt. 

24 

 

požadujeme katalóg 
náhradných dielcov v 
elektronickej podobe. 

áno 

 

5. Záhradný plotostrih 

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
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skutočnosť. 

Požadované technické vlastnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevedenie:   Záhradný plotostrih   

Výrobca STIGA 

Typové označenie Plotostrih batériový STIGA HT 500e (SHT 500AE) 

Typ  akumulátor áno 

Výkon motora min. 180 W 420 

Dĺžka rezu min. 50 cm 58 

Celková dĺžka max. 95 cm 95 

Hmotnosť 
Doba nabíjania na 
100% 

max. 3,5 kg 
max. 215 min 

3,7 

215 

Prevádzkový čas min. 40 min 50 

Zariadenie musí 
mať  a obsahovať: 

akumulátor Batéria 48 V STIGA E 450 (5Ah) 

nabíjačku Rýchlo nabíjačka STIGA EC 430 F 

 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

24 

 
požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

áno 

 

 

6. Benzínový motorový rosič 

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť. 

Požadované technické vlastnosti:  
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevedenie:   Benzínový motorový rosič  

Výrobca CIFARELLI 

Typové označenie Rosič CIFARELLI M 1200 

Objem motora min. 60 cm3 77 

Výkon motora min. 3,5 kW 3,8 

Maximálny 
horizontálny dosah min. 14 m 

18 

Maximálny 
vertikálny dosah min. 14 m 

16 

Hmotnosť max. 13 kg 12,2 

Objem nádrže min. 14 l 17 

Objem palivovej 
nádrže min. 1,5 l 

2,3 

Ďalej požadujeme: 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 

24 
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(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

 
 
 
 
 
 

pri mazivách a olejoch požadujeme 
uviesť špecifikáciu API, SAE, 
zároveň požadujeme uviesť 
podmienky pre uplatnenie 
reklamácii a záručné podmienky. 

áno 

 
požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

áno 

 

7. Benzínový fukár a vysávač 

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia 
Množstvo 

v ks 

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu 
ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, 
typové označenie a technické parametre, v 

prípade číselnej hodnoty uviesť jej 
skutočnosť. 

Požadované technické vlastnosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevedenie:   Benzínový fukár a vysávač  

Výrobca STIGA 

Typové označenie Benzínový fukár a vysávač STIGA BL 530V  
(SBL 327V) 

Objem motora min. 25 cm3 27,6 

Výkon motora min. 0,8 kW 1,2 

Maximálna 
rýchlosť vzduchu min. 70 m/s 

72 

Priemerný objem 
vzduchu min. 10 m3/min 

10,2 

Hmotnosť max. 5 kg 4,8 

Zariadenie musí 
mať a obsahovať: 

sadu na vysávanie áno 

plynulú reguláciu otáčok áno 

 zberný vak áno 

 popruhy pre zberný vak áno 

 

poskytnutie záruky min. 24 
mesiacov vrátane záručného 
servisu, vrátane poskytnutia 
potrebných originálnych ND 
(motorový olej, potrebné filtre atď.) 
s výnimkou pohonných hmôt. 

24 

 

pri mazivách a olejoch požadujeme 
uviesť špecifikáciu API, SAE, 
zároveň požadujeme uviesť 
podmienky pre uplatnenie 
reklamácii a záručné podmienky. 

áno 

 
požadujeme katalóg náhradných 
dielcov v elektronickej podobe. 

áno 

 
 

Iné požiadavky  

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky, vrátane dopravy, 
ako aj náklady súvisiace so záručným servisom a servisnými prehliadkami vrátane prípadných náhradných 
dielov. Predávajúci predloží technickú príručku (manuál) aj v slovenskom jazyku. 
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Informácie a požiadavky k predmetu zákazky 
 
V prípade, že by sa uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že by týmto opisom dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je 
opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie 
ekvivalentné, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami zabezpečí účel použitia 
predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.  
 
 
Ďalšie informácie: 

1. Lehota dodania jednotlivého predmetu zákazky je max. štyridsaťpäť (45) dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti kúpnej zmluvy 


