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                                                                                                                                  CEZ   1236/2019      
 

                                                                                                                                                                                         

                                                                      ZMLUVA  

o nájme skladových priestorov 
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“)  

 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 
Prenajímateľ 

Názov:                                                  ADOP Ilava, s.r.o.  

Sídlo:                                                    Sihoť 1923, 019 01 Ilava   

v zastúpení:                                           Bc. Roman Cedzo 

IČO:                                                47 481 439 

DIČ                                                2023889384 

Bankové spojenie:                                SLSP, a.s. 

IBAN:                                                   SK11 0900 0000 0050 7899 1003 

Zapísaný:                            v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.  

                                                              Sro, vložka č. 29155/R 

       

(ďalej len „prenajímateľ alebo prepravca") 

 

a 

 

Nájomca 

Názov:       Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:                                             Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 

v zastúpení:                             Mgr. Matúš Šutaj Eštok  

                                                             vedúci  Úradu vlády Slovenskej republiky                                                                                     

IČO :                                                    00 151 513 

DIČ:                                                     2020845057                                                      

Bankové spojenie:                           Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN:                                                  SK96 8180 0000 0070 0006 0195                                           

 

(ďalej len „nájomca") 

 

(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná 

strana“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom skladových priestorov nachádzajúcich sa v Ilave      

na ulici Sihoť 1923, 019 01 Ilava, ktorý je v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky 

zapísaný v katastrálnom území Ilava, obec Ilava, na liste vlastníctva č. 1708 (ďalej len 

„Sklad“). 
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2. Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej stanovených prenecháva prenajímateľ 

nájomcovi do užívania za úplatu vykurované skladové priestory o výmere 120 m2 

nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1923, ktorá sa nachádza na pozemku parc. 

č. 2081/101 (ďalej len „Predmet nájmu“). 

3. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu nájomné a cenu 

za dodávku elektrickej energie podľa čl. III tejto zmluvy.    

 

 

II. 

Doba a účel nájmu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 6 mesiacov a začne plynúť 

dňom nadobudnutia  účinnosti Zmluvy.  

2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi Predmet nájmu do užívania za účelom poskytnutia 

vykurovaných skladových priestorov v súvislosti s umiestnením nábytku nájomcu, ktorý 

je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3. Na iný účel, než je dohodnutý touto zmluvou, môže nájomca Predmet nájmu užívať len 

na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. Porušenie tohto ustanovenia 

sa považuje za hrubé porušenie tejto Zmluvy zo strany nájomcu. Prípadnú zmenu 

užívania Predmetu nájmu si nájomca zabezpečí sám na vlastné náklady, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

4. Nájom začína dňom naskladnenia nábytku a končí dňom vyskladnenia nábytku 

 

 

III. 

Nájomné, depozit a platobné podmienky 

Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu nájomné a cenu 

za dodávku elektrickej energie, za nasledujúcich podmienok: 

 

1.  Za užívanie Predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi mesačné 

nájomné vo výške 960,00 € bez DPH (8,00 € bez DPH/m2/mesiac), na základe faktúry 

vystavenej Prenajímateľom a doručenej Nájomcovi. K sume uvedenej v predošlej vete sa 

pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa v rozhodnom čase platných a účinných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Cena nájmu zahŕňa všetky náklady súvisiace 

s predmetom zmluvy a to aj tie, ktoré nie sú v zmluve explicitne uvedené. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia na adresu 

nájomcu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke 

vecnej alebo formálnej správne vystavená, Nájomca ju vráti Prenajímateľovi na 

doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Nájomcovi.  
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4. V prípade, že deň splatnosti nájomného vyjde na deň pracovného pokoja alebo štátny 

sviatok, posúva sa deň splatnosti na najbližší pracovný deň. 

5. Nájomné sa považuje za riadne uhradené v deň, kedy bude v plnej výške pripísané                    

na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.   

6. V prípade, ak nájomca neuhradí nájomné v plnej výške do posledného dňa splatnosti 

nájomného za príslušný kalendárny mesiac podľa kalendára platenia nájomného a tejto 

zmluvy, má prenajímateľ nárok uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 

čiastky za každý začatý deň omeškania. 

7.   Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát ročne, vždy s účinnosťou od 1. apríla kalendárneho 

roka, jednostranným úkonom zvýšiť dohodnuté nájomné o mieru inflácie; prvé také 

zvýšenie je možné s účinnosťou od 1. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po 

kalendárnom roku, v ktorom vznikol nájomný vzťah. Zvýšenie sa vždy určí na základe 

potvrdenia o miere inflácie, uverejňovaného na webovom sídle Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, za kalendárny rok predchádzajúci zvýšeniu nájomného. Nájomné 

sa môže zvýšiť vždy najviac v rozsahu takto uverejnenej miery inflácie, pričom základom 

pre zvýšenie je posledná aktuálna výška nájomného. Záporná hodnota miery inflácie nie 

je dôvodom pre zníženie nájomného. Nájomca je povinný platiť zvýšené nájomné od 1. 

apríla kalendárneho roka, pre ktorý mu prenajímateľ oznámil zvýšenie nájomného v 

rozsahu podľa tohto odseku. Na zvýšenie nájomného podľa tohto odseku sa nevyžaduje 

dohoda zmluvných strán ani osobitný súhlas nájomcu. 

8.  Ak nájomný vzťah vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca, vypočíta sa 

pomerná časť nájomného, ktorú má nájomca zaplatiť, podľa počtu kalendárnych dní v 

danom kalendárnom mesiaci, počas ktorých nájomný vzťah trval, k celkovému počtu 

kalendárnych dní v danom kalendárnom mesiaci.  

 

 

 

                                                                    IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi Predmet nájmu najneskôr v deň začatia 

nájmu v stave spôsobilom na dohodnutý účel užívania. 

2. Nájomca podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že technický stav, v akom nájomca preberá 

Predmet nájmu do užívania a na základe ktorého uzatvára túto Zmluvu, mu je známy 

a ako taký mu pre účely tejto zmluvy vyhovuje a nemá voči nemu žiadne výhrady. 

3. Prenajímateľ umožní zamestnancom nájomcu a iným oprávneným osobám prístup                     

do Predmetu nájmu 24 hodín denne, počas trvania tejto zmluvy. 

4. Nájomca nesmie na Predmete nájmu vykonávať stavebné úpravy ani úpravy 

inžinierskych sietí bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ak je 

k takýmto úpravám potrebný súhlas iného subjektu (stavebný úrad, orgán energetiky, 

životného prostredia a pod.), obstará si ho nájomca sám na vlastné náklady                                  

a zodpovednosť po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Nájomca 

zodpovedá za prípadné škody spôsobené takýmto konaním prenajímateľovi. 
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5. Nájomca sa zaväzuje, že neprenechá Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu alebo 

do užívania tretej osobe, pokiaľ to nebude vopred písomne dohodnuté s prenajímateľom. 

Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za hrubé porušenie tejto Zmluvy zo strany 

nájomcu. 

6. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prehliadku Predmetu nájmu za účelom 

kontroly jeho užívania nájomcom, a to vo vopred oznámených termínoch. Prehliadka 

Predmetu nájmu a osoby takúto prehliadku vykonávajúce nesmú rušiť nájomcu v jeho 

riadnom užívaní Predmetu nájmu. 

7. V súrnom prípade je prenajímateľ oprávnený vstúpiť do Predmetu nájmu aj bez 

predchádzajúceho oznámenia, a to s cieľom zabrániť hroziacej škode alebo odstrániť 

následky spôsobenej škody. Tento vstup oznámi prenajímateľ nájomcovi bez zbytočného 

odkladu po vstupe. 

8. Nájomca na Predmete nájmu preberá všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta Ilavy v platnom znení, týkajúce sa 

najmä dodržiavania čistoty, poriadku, a pod. a z platných právnych predpisov týkajúcich 

sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany majetku a pod. 

9. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu oprávnenou osobou 

podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Ilavy č. 3/2017 o nakladaní s odpadmi 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území mesta Ilava (ďalej len „VZN                  

č. 3/2017“). Za nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať                             

od nájomcu sankcie v zmysle VZN č. 3/2017. 

 

V. 

Poistenie 

1. Prenajímateľ prehlasuje, že Predmet nájmu je poistený proti živelným pohromám a proti 

všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

2. Poistenie Predmetu nájmu bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto nájomnej Zmluvy 

si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. 

Článok VI. 

Vyskladnenie, dopravné dispozície a nebezpečenstvo škody počas prepravy 

 

1. Pokyn na vyskladnenie nábytku vydá nájomca s uvedením dátumu vyskladnenia, 

požadovaného množstva nábytku a údajov o prepravcovi. 

 

2. Naskladnenie preprava a vyskladnenie nábytku bude realizované prenajímateľom,               

resp. prepravcom uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

3. Nebezpečenstvo škody na nábytku trvá do času, kým nájomca neodovzdá vyskladnený 

nábytok prepravcovi. 
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4. Prenajímateľ, resp. prepravca sa zaväzuje vykonať prepravu nábytku vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť s príslušnou odbornou starostlivosťou podľa pokynu 

nájomcu a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.  

 

5. Prepravca sa zaväzuje dopraviť nábytok nájomcovi podľa pokynov na miesto určenia,                

a požiadať nájomcu,  o potvrdenie prevzatia zásielky na dodacom liste.  

 

6.  Prepravca zodpovedá za škodu na zásielke od prevzatia, až po dobu jej vydania 

nájomcovi. Prepravca je povinný mať poistenie zodpovednosti za škodu                                  

vo vnútroštátnej cestnej nákladnej preprave. Za škodu nezodpovedá prepravca len 

vtedy, ak preukáže, že táto bola spôsobená vlastníkom zásielky, je však povinný 

vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najnižšia.  

 

7. Prepravca sa ďalej zaväzuje bezodkladne informovať nájomcu o všetkých 

komplikáciách vzniknutých pri nakládke, počas prepravy, či pri vykládke nábytku.  

 

8. V prípade vzniku škody nájomcovi, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho,                            

resp. protiprávneho konania prepravcu sa zaväzuje prepravca túto škodu odosielateľovi           

v plnom rozsahu nahradiť.  

 

9.  Pri vykonávaní prepravy postupuje prepravca samostatne a zodpovedá za škody 

spôsobené nájomcovi ako aj tretím osobám pri vykonaní prepravy. 

 

10. Nájomca je ďalej povinný oznámiť prepravcovi všetky dôležité informácie a prípadné 

zmeny potrebné pre riadne vykonanie prepravy, ktoré zistí pred započatím prepravy 

alebo v priebehu konania prepravy.  

11.  Presnú adresu vykládky nábytku a ďalšie nevyhnutné doklady a podklady obdrží vodič 

prepravcu pri nakládke.   

 

Čl. VII. 

Náhrada škôd 

 

1. Prenajímateľ zodpovedá za škodu na uskladnenom nábytku, ktorá vznikla po prevzatí 

nábytku a to až do jeho vydania, ak túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. Ak prenajímateľ svojim konaním v priebehu skladovania 

zapríčinil poškodenie kvality uskladneného nábytku, zaplatí nájomcovi celý rozsah 

spôsobenej škody. Podkladom na určenie výšky škody sú súhrnné náklady nájomcu       

na opätovné obstaranie nábytku.  

 

2. Pri strate uskladneného nábytku je prenajímateľ povinný zaobstarať na vlastné náklady 

náhradný nábytok v rovnakej kvalite. Ak táto podmienka nemôže byť zo strany 

prenajímateľa z objektívnych dôvodov splnená, náhradný nábytok si zabezpečí nájomca 

na náklady prenajímateľa. 

 

3. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej                       

a druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
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VIII. 

Skončenie nájmu 

1. Táto zmluva môže byť ukončená výlučne niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

a)  písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom; 

b)  písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to i bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota je dva  mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane;  

c)  písomným  odstúpením zo strany prenajímateľa v prípade hrubého porušenia tejto 

zmluvy zo strany nájomcu a ďalej v prípade, ak je nájomca v omeškaní viac ako                

15 dní s úhradou splatného nájomného alebo s úhradou faktúry vystavenej 

prenajímateľom za spotrebovanú elektrickú energiu podľa tejto zmluvy. Odstúpenie 

od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení nájomcovi    

(s účinkami ex nunc). Odstúpením od Zmluvy sa nevysporiadané záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy nerušia a trvajú až do ich úplného vyrovnania. 

 

2. V prípade skončenia nájmu (z akéhokoľvek dôvodu) je nájomca povinný najneskôr 

posledný deň nájmu Predmet nájmu vypratať (resp. zbaviť Predmet nájmu predmetov, 

ktoré doniesol alebo doviezol nájomca) a vrátiť prenajímateľovi v stave, v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade nájomcovho omeškania 

s vyprataním Predmetu nájmu podľa predchádzajúcej vety sa zmluvné strany dohodli, 

že Predmet nájmu môže v takomto prípade dať vypratať prenajímateľ na náklady 

nájomcu, pričom termín vypratania Predmetu nájmu a miesto, kde budú vypratané veci 

uložené, oznámi prenajímateľ nájomcovi najneskôr v deň plánovaného termínu 

vypratania. 

IX. 

Doručovanie písomností 

1. Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou sa zasielajú                    

na doručovaciu adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú 

zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto 

odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú 

dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej             

si ju adresát nevyzdvihol. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne preberať písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu 

založeného touto zmluvou, ktoré sú doručené na adresu podľa predošlého odseku. 

3. Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou sa vždy považujú 

za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania fyzickej osobe, ktorá je v danom čase 

štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej 

osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe 

vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod 

pochybovať o takom vyhlásení. 

4. Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou sa môžu zasielať      

aj elektronickou poštou, a to na e-mailové adresy  uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo 

na e-mailové adresy, ktoré zmluvná strana preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. 

Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho                     
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e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom. 

Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu 

právnych úkonov urobených telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, tým nie sú 

dotknuté. 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany týmto deklarujú vôľu urovnať prípadné vzájomné spory vyplývajúce 

z tejto Zmluvy prednostne dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neúspechu 

dohody bude spor medzi prenajímateľom a nájomcom predložený na rozhodnutie miestne 

príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 

vlády Slovenskej republiky. 

3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,                   

sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom                     

č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. 

4. V prípade, že sa niektoré ustanovenie alebo budúce ustanovenie tejto zmluvy stane 

celkom alebo z časti neplatným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv                  

na platnosť a uplatniteľnosť ostatných časti Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné 

strany  zaväzujú nahradiť dohodnuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré budú       

v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu pôvodných ustanovení. 

5. Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplňovať len na základe písomného očíslovaného 

dodatku podpísaného oboma  zmluvnými stranami. 

6. Táto Zmluva je vypracovaná a podpísaná v štyroch identických rovnopisoch 

v slovenskom jazyku, pričom prenajímateľ prevezme dva rovnopisy a nájomca prevezme 

taktiež dva rovnopisy. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne oboznámili, že sa 

zhoduje s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie 

v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu schvaľujú a na znak svojho 

výslovného súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany aj vlastnoručne podpisujú. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č. 1 – Zoznam nábytku 

       Prílohe č. 2 – Cenová ponuka 

 

Za prenajímateľa:     Za nájomcu:      

 

 

V ............. dňa : ................ 2019   V Bratislave dňa:.................... 2019  

 

____________________________   ____________________________ 

 Bc. Roman Cedzo                       Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

               konateľ                                  vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
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Príloha č. 1 Zoznam uskladneného nábytku 

 

Zoznam uskladneného nábytku 

názov  dékor  rozmer VxŠxH ks 

komoda  orech aida tab. 1082x1000x500 2 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 2 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

šatníková skriňa nízka orech aida tab. 1100x1000x550 1 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

komoda  orech aida tab. 1000x1000x500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 1 

jedno lôžko orech aida tab. 400x2000x972 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 1 

jedno lôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

skriňa na batožinu orech aida tab. 1200x800x550 1 
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pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

komoda  orech aida tab. 1000x1000x500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 1300x600x420 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

komoda  orech aida tab. 1000x1000x500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 1 

jedno lôžko orech aida tab. 400x2000x972 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 1 

jedno lôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

skriňa na batožinu orech aida tab. 1200x800x550 1 

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 1 

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 1 

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 1 
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nočný stolík  orech aida tab. 332x450x400 2 

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 1 

kuch.linka slonová kosť/vanilka 3170 1 

barový pult slonová kosť/vanilka 1200x650x2180 1 

kuch linka slonová kosť/vanilka 3240 1 

stôl kuchyňa slonová kosť/vanilka 750x1800x900 1 

kuch. linka slonová kosť/vanilka 3040 1 

barový pult slonová kosť/vanilka 1200x2000x650 1 

kuch.linka slonová kosť/vanilka 3060 1 

stôl kuchyňa slonová kosť/vanilka 750x1600x900 1 

šatníková zástena orech aida tab. 2100x1200 1 

šatníková zástena s policou na 
topánky 

orech aida tab. 2100x1100 1 

šatníková zástena s policou na 
topánky 

orech aida tab. 
1200x2200 1 

zrkadlo orech aida tab. 1900x1000 1 

šatníková zástena s policou na 
topánky 

orech aida tab. 2100x1080 
1 

kuchyňa rohová slonová kosť/vanilka 1550x1450 1 

linka kuchynská slonová kosť/vanilka 1500 1 

jedalenký stôl slonová kosť/vanilka 750x1200x900 1 

šatníková zástena orech aida tab. 2100x900 1 

zostava rohová orech aida tab. 650x4000x450 1 

jedaleský stôl orech aida tab. 720x800 1 

dvojdverová skrinka orech aida tab. 800x900x400 2 

otvorená skrinka orech aida tab. 800x900x400 1 

celkový počet ks     94 
 



názov dekór rozmer VxŠxH

jednotková 

cena s DPH počet ks celkovo s DPH

Chata 1 pravá časť 1NP

komoda orech aida tab. 1000x1000x500 320,00 € 1 320,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 1300x600x420 112,00 € 1 112,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

Chata 1 ľavá časť 2NP vzadu

komoda orech aida tab. 1000x1000x500 320,00 € 1 320,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 314,00 € 1 314,00 €

Chata 1 ľavá časť 2NP vľavo

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 314,00 € 1 314,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 1 64,00 €

jedno lôžko orech aida tab. 400x2000x972 318,00 € 1 318,00 €

Chata 1 ľavá časť 1NP vpravo 0,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

Chata 1 ľavá časť 1NP vpravo

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 1 64,00 €

jedno lôžko orech aida tab. 400x1872x2000 318,00 € 1 318,00 €

skriňa na batožinu orech aida tab. 1200x800x550 112,00 € 1 112,00 €

Chata 1 pravá časť 2NP vľavo

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 314,00 € 1 314,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

spolu 7 094,00 €

Príloha č. 2



názov dekór rozmer VxŠxH

jednotková 

cena s DPH počet ks celkovo s DPH

Chata 2 oproti zo schodiska 2 NP

komoda orech aida tab. 1082x1000x500 320,00 € 2 640,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 314,00 € 2 628,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

jednodverová skriňa orech aida tab. 1100x500x550 98,00 € 1 98,00 €

šatníková skriňa nízka orech aida tab. 1100x1000x550 112,00 € 1 112,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

Chata 2 oproti schodiska 2NP 

šatníková skriňa nízka orech aida tab. 1100x1000x550 112,00 € 1 112,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

jednodverová skriňa orech aida tab. 1100x500x550 98,00 € 1 98,00 €

 nočný stolík   orech aida tab.  332x450x400              64,00 € 2 128,00 €         

komoda orech aida tab. 1082x1000x500 320,00 € 1 320,00 €         

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 314,00 € 1 314,00 €

Chata 2  vľavo 1NP vľavo

konferenčný stolík orech aida tab. 450x1000x500 87,00 € 1 87,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1500x400 314,00 € 1 314,00 €

šatníková skriňa nízka orech aida tab. 1100x1000x550 112,00 € 1 112,00 €

šatníková skriňa nízka orech aida tab. 1100x1000x550 112,00 € 1 112,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

Chata 3 izba 1,2 NP

komoda orech aida tab. 1082x1000x500 320,00 € 1 320,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

skrinka pod TV orech aida tab. 450x1000x400 285,00 € 1 285,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

Chata 3 izba 2,2 NP

komoda orech aida tab. 1082x1000x500 320,00 € 1 320,00 €

šatníková skriňa orech aida tab. 2000x1000x550 134,00 € 1 134,00 €

nočný stolík orech aida tab. 332x450x400 64,00 € 2 128,00 €

pracovný stôl orech aida tab. 760x1000xx500 147,00 € 1 147,00 €

posteľ dvojlôžko orech aida tab. 400x1872x2000 615,00 € 1 615,00 €

spolu 8 698,00 €

Príloha č. 2 b)



názov dekór rozmer VxŠxH

jednotková 

cena s DPH počet ks celkovo s DPH

Chata  č.1 pravá strana

kuch.linka slonová kosť/vanilka 3170 1 924,00 € 1 1 924,00 €

barový pult slonová kosť/vanilka 1200x650x2180 384,00 € 1 384,00 €

stôl kuchyňa slonová kosť/vanilka 760x1800x900 167,00 € 1 167,00 €

Chata č. 2/1

kuch linka slonová kosť/vanilka 3240 1 936,00 € 1 1 936,00 €

stôl kuchyňa slonová kosť/vanilka 750x1800x900 167,00 € 1 167,00 €

barový pult slonová kosť/vanilka 1200x650x2000 379,00 € 1 379,00 €

Chata č.2 

kuch. linka slonová kosť/vanilka 3040 1 912,00 € 1 1 912,00 €

barový pult slonová kosť/vanilka 1200x2000x650 379,00 € 1 379,00 €

stôl kuchyňa slonová kosť/vanilka 750x1600x900 167,00 € 1 167,00 €

Chata č.1 ľavá strana 0,00 €

kuch.linka slonová kosť/vanilka 3060 1 915,00 € 1 1 915,00 €

stôl kuchyňa slonová kosť/vanilka 750x1600x900 167,00 € 1 167,00 €

barový pult slonová kosť/vanilka 1200x650x2030 379,00 € 1 379,00 €

Chata č.1 krb chodba

šatníková zástena orech aida tab. 2100x1200 89,00 € 1 89,00 €

Chata č.1 chodba

šatníková zástena s policou na 

topánky
orech aida tab. 2100x1100 109,00 € 1

109,00 €

Chata č.2 chodba

šatníková zástena s policou na 

topánky
orech aida tab.

1200x2200 152,00 € 1 152,00 €

zrkadlo orech aida tab. 1900x1000 79,00 € 1 79,00 €

Chata č.2 chodba ľavá strana

šatníková zástena s policou na 

topánky
orech aida tab. 2100x1080 109,00 €

1 109,00 €

Chata č.4 chodba ľavá strana

kuchyňa rohová slonová kosť/vanilka 1550x1450 941,00 € 1 941,00 €

linka kuchynská slonová kosť/vanilka 1500 597,00 € 1 597,00 €

jedalenký stôl slonová kosť/vanilka 750x1200x900 155,00 € 1 155,00 €

šatníková zástena orech aida tab. 2100x900 87,00 € 1 87,00 €

Chata č.4 obývačka

zostava rohová orech aida tab. 650x4000x450 672,00 € 1 672,00 €

Chata č.3  NP

jedaleský stôl orech aida tab. 720x800 162,00 € 1 162,00 €

dvojdverová skrinka orech aida tab. 800x900x400 92,00 € 2 184,00 €

otvorená skrinka orech aida tab. 800x900x400 81,00 € 1 81,00 €

spolu 13 293,00 €

Príloha č. 2 c)
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