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Kúpna zmluva č. ........ 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Kupujúci:  obec Kojatice 
 

Sídlo:   Kojatice 200, 082 32 Svinia   
Štatutárny zástupca: Anton Aštary - starosta 
Kontaktná osoba:  Anton Aštary 
Kontakt:   051/749 95 20  
IČO:   00327263  
DIČ:   2020543184 
IČ DPH:   neplatiteľ DPH     
Bankové spojenie: VUB banka , a.s.   
IBAN kód:  SK77 0200 0000 0000 1782 3572     
                                 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
1.2 Predávajúci:  BRANDI s.r.o.  
  

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo:   Zimná 1, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto   
Registrácia:  OR OS Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 41999/V   
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Nemčík 
Kontaktná osoba:  Ing. Milan Nemčík    
Kontakt:   brandi.sro@gmail.com     
IČO:   51 027 704     
DIČ:   212 056 3610 
IČ DPH:   neplatiteľ DPH 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 
IBAN kód:  SK91 8330 0000 0027 0126 7647   
      
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 
2.1 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, v rámci 
implementácie projektu s názvom „Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby 
v obci Kojatice“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) 
v obciach s prítomnosťou MRK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, 
spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom, Prioritná os 5, Investičná priorita 5.1, 
Špecifický cieľ 5.1.2 „Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť 
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“, kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1  (ďalej len 
„projekt“), a záväzok kupujúceho tovar prevziať a za jeho dodanie zaplatiť predávajúcemu 
dojednanú cenu. 

 Predmetom zmluvy je dodávka pracovných odevov pre výkon miestnej občianskej poriadkovej 
služby v obci Kojatice špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

  
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru, ktoré 

je špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Miesto a termín plnenia 
 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do sídla kupujúceho, resp. na iné miesto v Slovenskej 
republike určené kupujúcim, a to na svoje náklady. Pri dodaní tovaru je predávajúci povinný 
odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných 
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predpokladaná doba realizácie projektu je do 31.12.2020. 

3.3 Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 15 dní po doručení písomnej objednávky zo 
strany kupujúceho. 

3.4 Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred presný termín dodania 
tovaru.  

3.5 Tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy je predávajúci povinný zabaliť alebo vybaviť na 
prepravu obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, prípadne znehodnoteniu. 

3.6 Kupujúci je oprávnený poškodený predmet tejto zmluvy neprevziať a predávajúci je povinný 
poškodený predmet zmluvy podľa dohody s kupujúcim nahradiť požadovaným predmetom 
zmluvy v rovnakom množstve a kvalite, v lehote určenej kupujúcim. V prípade, ak poškodený 
predmet zmluvy predávajúci podľa dohody s kupujúcim nenahradí, kupujúci je oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. Na vady predmetu zmluvy sa vzťahuje § 436 a nasl. Obchodného 
zákonníka.  

3.7 V prípade nedostupnosti tovarov má predávajúci právo nahradiť nedostupný tovar tovarom 
v rovnakej alebo lepšej kvalite a technickej špecifikácii pri nezmenených cenových 
podmienkach. Nedostupnosť tovarov bude predávajúci dokladovať dôveryhodným spôsobom. 

 
 
 



        Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia 

 
3 

 

Článok IV. 
Protokolárne odovzdanie 

 
4.1 Po splnení predmetu zmluvy, potvrdia túto skutočnosť oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 

strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list, resp. preberací protokol. 

 

Článok V. 
Kúpna cena 

 
5.1 Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Kúpna cena predstavuje sumu vo výške 2 000,00 EUR bez DPH, 2 000,00 EUR s DPH pričom 
jej špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predávajúci nie je platiteľom DPH.  

 
Článok VI. 

Platobné podmienky 
 

6.1 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 
záväzku, t.j. dodaním tovaru v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním 
kupujúcemu. Úhrada kúpnej ceny uvedenej v článku V. bod 5.2 tejto zmluvy bude realizovaná 
priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených predávajúcim. Podkladom pre fakturáciu 
bude dodací list alebo preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

6.2 Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v lehote 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry kupujúcemu.  

6.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne údaje, je 
kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu s uvedením chýbajúcich 
náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.  

6.4 Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 
uvedený v článku  I. tejto zmluvy.  

 
Článok VII. 

Sankcie 
 

7.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci 
oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je 
kupujúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania. 

 
7.2 V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany predávajúceho, je kupujúci oprávnený uplatniť 

si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti predmetu plnenia, s dodaním ktorého je 
predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv 
na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
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7.3 Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu 
bola písomne akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia musí 
byť doručená písomne v dostatočnom čase pred termínom plnenia dodávok, tak aby druhej 
zmluvnej strane nevznikli škody s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia. 

 
 

Článok VIII. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po 

úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy. 
 

Článok IX. 
Záruka za akosť 

 
9.1 Záručná doba na tovar je stanovená v záručnom liste prikladanom k dodaciemu listu, resp. 

preberaciemu protokolu a daňovému dokladu. 

9.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

9.3 Vybavovanie reklamácií sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a reklamačným 
poriadkom predávajúceho.  

9.4 Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu predávajúci. 
Presný popis je špecifikovaný v záručnom liste, ktorý je prílohou každého dodacieho listu, resp. 
preberacieho protokolu. 

9.5 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli vinou nesprávneho alebo nešetrného používania 
(podľa podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom 
vonkajších udalostí. 

 
Článok X. 

Zodpovednosť za vady a nároky z vád tovaru 
 
10.1 Zmluvné strany sa riadia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, kde je upravený nárok zo 

zodpovednosti za vady. Predávajúci preberá záruky za akosť tovaru. 
 
10.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na 

tovare na kupujúceho, aj keď sa vady stanú zjavné až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením jeho 
povinností. 

 
10.3 Predávajúci zodpovedá za to, že pri dodaní tovaru a počas záručnej doby bude dodaný tovar 

spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci 
nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. 

 
10.4 Kupujúci si môže uplatniť nároky z vád tovaru len v prípade, ak tieto vady tovaru oznámi 

predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a pri skrytých vadách do dvoch 
rokov od doby dodania tovaru. 
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10.5 V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar s vadami, ktoré robia daný tovar nespôsobilý 
na jeho obvyklé použitie, možno to považovať za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má 
v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy. 

 
10.6 Ak dodaný tovar bude mať vady, ktoré sú opraviteľné, kupujúci má právo požadovať od 

predávajúceho odstránenie vád opravou tovaru, a to do 10 dní od odovzdania tovaru na opravu. 
Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote, môže kupujúci požadovať primeranú 
zľavu z kúpnej ceny. 

 
10.7 V prípade, ak dodaním tovaru s vadami kupujúcemu vznikne škoda, môže si kupujúci uplatniť 

u predávajúceho nárok na náhradu škody. 

 
Článok XI. 

Zodpovednosť za škodu 
 

11.1 Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho 
úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.  

11.2 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, 
a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje 
prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej 
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu upozorniť druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. 

 
Článok XII. 

Povinnosť mlčanlivosti 
 

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy, ako aj s výkonom práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety tvoria predmet 
obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Tretím osobám je možné tieto 
skutočnosti sprístupniť len so súhlasom druhej strany alebo ak je to potrebné na plnenie práv 
a povinností podľa tejto zmluvy. 

 
12.2 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, je povinná nahradiť 

druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej tým vznikla. 
 

Článok XIII. 
Ukončenie účinnosti zmluvy 

 
13.1 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné: 

a) uplynutím doby jej trvania,  
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b) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať deň ukončenia účinnosti 
tejto zmluvy, 

c) odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy. 
 
13.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane 

porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti.  
 
13.3 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od zmluvy jednou zo zmluvných 

strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá 
povinnosť porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. 

 
13.4 Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej príslušnou zmluvnou 

stranou nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie 
je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
13.5 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto 
odstúpenie neplatné.   

 
13.6 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosť 

zaplatiť zmluvné pokuty a náhradu škody, ktorá vznikla.  
 
 

Článok XIV. 
Záverečné ustanovenia	

 
14.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste, súvisiacich 

s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001578 (ďalej len „Zmluva o 
NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami v 
zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP, a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

14.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru. 

14.3 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

14.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú 
zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k 
dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

14.6 Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise kupujúci obdrží jedno 
vyhotovenie a predávajúci jedno vyhotovenie. 

14.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na internetovej stránke kupujúceho.  



        Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia 

 
7 

 

14.9 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
 
V Kojaticiach, dňa ........................           V Kojaticiach, dňa ......................... 
 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho:  
 

 
 
 
 
 
................................................................   ................................................................ 
               Anton Aštary                                 Ing. Milan Nemčík 
       starosta, obec Kojatice                                                  Konateľ, BRANDI s.r.o. 
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ....... 
 
 

ŠPECIFIKÁCIA TOVAROV  
 
 

 
 
 
 

 
P. č. 

 
Názov položky MJ 

Počet 
jednotie

k 

Jednotková 
cena 

v EUR bez 
DPH 

Cena 
celkom 
v EUR 

bez DPH 

DPH 
20% 

Cena 
celkom 
v EUR       
s DPH 

1. Zateplené nohavice 
„M“ ks 2 41,00 82,00 0,00 82,00 

2. Zateplené nohavice „L“ ks 6 41,00 246,00 0,00 246,00 
3. Letné nohavice „M“ ks 2 28,50 57,00 0,00 57,00 
4. Letné nohavice „L“ ks 6 28,50 171,00 0,00 171,00 
5. Zimná bunda „M“ ks 4 27,50 110,00 0,00 110,00 
6 Zimná bunda „L“ ks 4 27,50 110,00 0,00 110,00 
7. Mikina „M“ ks 4 21,00 84,00 0,00 84,00 
8. Mikina „L“ ks 4 21,00 84,00 0,00 84,00 
9. Tričko „M“ ks 20 5,18 103,60 0,00 103,60 

10. Tričko „L“ ks 20 5,18 103,60 0,00 103,60 
11. Šiltovka ks 4 2,90 11,60 0,00 11,60 
12. Čiapka ks 4 3,20 12,80 0,00 12,80 
13. Rukavice pár 8 3,35 26,80 0,00 26,80 
14. Kraťasy „M“ ks 4 33,70 134,80 0,00 134,80 
15. Kraťasy „L“ ks 4 33,70 134,80 0,00 134,80 
16. Zateplená obuv „38“ ks 2 40,70 81,40 0,00 81,40 
17. Zateplená obuv „40“ ks 2 40,70 81,40 0,00 81,40 
18. Zateplená obuv „41“ ks 4 40,70 162,80 0,00 162,80 
19. Ponožky „38“ pár 8 1,40 11,20 0,00 11,20 
20. Ponožky „40“ pár 8 1,40 11,20 0,00 11,20 
21. Ponožky „41“ pár 16 1,40 22,40 0,00 22,40 

22. Bezpečnostná obuv 
„38“ ks 2 19,70 39,40 0,00 39,40 

23. Bezpečnostná obuv 
„40“ ks 2 19,70 39,40 0,00 39,40 

24. Bezpečnostná obuv 
„41“ ks 4 19,70 78,80 0,00 78,80 

Celková cena bez DPH 2 000,00 EUR 
DPH 20 % 0,00 EUR 

Celková cena vrátane DPH 2 000,00 EUR 
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Podrobný opis tovarov a služieb: 
 

Predmetom zákazky je obstaranie pracovných odevov pre výkon miestnej občianskej 
poriadkovej služby v obci Kojatice. 

 
1.) Zateplené nohavice „M“ 
- nohavice s náprsenkou a niekoľkými vreckami 
- predné vrecka typu „klinové“ alebo ekvivalent 
- bočné vrecká multifunkčné 
- našité s pútkami na náradie a na náprsenke 
- súčasťou sú reflexné doplnky pre bezpečnejšiu prácu 
- materiál: min. 60% bavlny a 40 % polyesteru s gramážou min. 280 g/m2, podšívka typ 
„flanelová“ alebo ekvivalent, odolný, pružný a znižuje viditeľnosť nečistôt 
- farba: šedo-čierna 
- veľkosť: M 
- počet: 2 ks 
 
2.) Zateplené nohavice „L“ 
- nohavice s náprsenkou a niekoľkými vreckami 
- predné vrecka typu „klinové“ alebo ekvivalent 
- bočné vrecká multifunkčné 
- našité s pútkami na náradie a na náprsenke 
- súčasťou sú reflexné doplnky pre bezpečnejšiu prácu 
- materiál: min. 60% bavlny a 40 % polyesteru s gramážou min. 280 g/m2, podšívka typ 
„flanelová“ alebo ekvivalent, odolný, pružný a znižuje viditeľnosť nečistôt 
- farba: šedo-čierna 
- veľkosť: L 
- počet: 6 ks 
 
3.) Letné nohavice „M“ 
- nohavice do pása s pútkami na opasok 
- zdvojené kolená pre nákolenníky 
- našité vrecká a zasúvacie vrecká s pútkami na náradie 
- súčasťou reflexné prvky aplikované na nohaviciach 
- materiál“ keper (min. 60% bavlna, 40% polyester) s hmotnosťou min. 280 g/m2 
- farba: šedo-čierna 
- veľkosť: M 
- počet: 2 ks 
 
4.) Letné nohavice „L“ 
- nohavice do pása s pútkami na opasok 
- zdvojené kolená pre nákolenníky 
- našité vrecká a zasúvacie vrecká s pútkami na náradie 
- súčasťou reflexné prvky aplikované na nohaviciach 
- materiál“ keper (min. 60% bavlna, 40% polyester) s hmotnosťou min. 280 g/m2 
- farba: šedo-čierna 
- veľkosť: L 
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- počet: 6 ks 
 
5.) Zimná bunda „M“ 
- pánska zimná zateplená bunda 
- predlžená (dĺžka nad kolená) 
- zateplená, nepremokavá, vodeodolné stehy 
- kapucňa skrytá v límci 
- min. 5 vreciek 
- súčasťou puzdro na menovku  
- zapínanie prekryté lištou na cvoky 
- farba: tmavomodrá 
- materiál: polyester potiahnutý typ “PVC“ alebo ekvivalent 
- súčasťou prešívaná podšívka 
- veľkosť: M 
- počet: 4 ks 
 
6.) Zimná bunda „L“ 
- pánska zimná zateplená bunda 
- predlžená (dĺžka nad kolená) 
- zateplená, nepremokavá, vodeodolné stehy 
- kapucňa skrytá v límci 
- min. 5 vreciek 
- súčasťou puzdro na menovku  
- zapínanie prekryté lištou na cvoky 
- farba: tmavomodrá 
- materiál: polyester potiahnutý typ “PVC“ alebo ekvivalent 
- súčasťou prešívaná podšívka 
- veľkosť: L 
- počet: 4 ks 
 
7.) Mikina „M“ 
- pánska ľahká mikina z materiálu typu „fleece“ alebo ekvivalent 
- kvalitné prevedenie 
- farba: čierna 
- materiál: polyester s hmotnosťou max. 200 g/ m2 
- veľkosť: M 
- počet: 4 ks 
 
8.) Mikina „L“ 
- pánska ľahká mikina z materiálu typu „fleece“ alebo ekvivalent 
- kvalitné prevedenie 
- farba: čierna 
- materiál: polyester s hmotnosťou max. 200 g/ m2 
- veľkosť: L 
- počet: 4 ks 
 



        Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia 

 
11 

 

9.) Tričko „M“ 
- kvalitné tričko vysokej gramáže vhodné na tlač a výšivku 
- prekrčník v tvare V s min. 5% elasténom 
- zdvojené švy 
- spevňujúca ramenná páska 
- trup po stranách bez švov 
- farba: čierna 
- materiál: 100% bavlna s hmotnosťou min. 200g/m2 
- veľkosť: M 
- počet: 20 ks 
 
10.) Tričko „L“ 
- kvalitné tričko vysokej gramáže vhodné na tlač a výšivku 
- prekrčník v tvare V s min. 5% elasténom 
- zdvojené švy 
- spevňujúca ramenná páska 
- trup po stranách bez švov 
- farba: čierna 
- materiál: 100% bavlna s hmotnosťou min. 200g/m2 
- veľkosť: L 
- počet: 20 ks 
 
11.) Šiltovka 
- min. päťpanelová šiltovka z ťažkej brúsenej bavlny s obšívanými dierkami a prehnutým 
šiltom 
- farba: čierna 
- veľkosť: univerzálna  
- možnosť nastavenia veľkosti mosadzným klipom 
- materiál: 100% bavlna, brúsený trojvrstvový krep s hmotnosťou min. 380 g/m2 

- počet: 4 ks 
 
12.) Čiapka 
- praktická unisexová čiapka 
- materiál: „fleece“ alebo ekvivalent 
- možnosť stiahnutia elastickou šnúrkou 
- farba: čierna 
- počet: 4 ks 
 
13.) Rukavice 
- zateplené rukavice 
- vysoká odolnosť voči roztrhaniu 
- materiál: „akryl“ alebo ekvivalent, „latex“ alebo ekvivalent 
- počet párov: 8 párov 
- farba: žltá 
 
14.) Kraťasy „M“ 
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- pracovné kraťasy pohodného strihu 
- reflexné doplnky typu „3M“ alebo ekvivalent 
- celokovové zipsy a cvoky 
- farba: čierno-sivá 
- materiál: 65% polyester, 35% bavlna s hmotnosťou min. 280 g/m2 

- počet: 4 ks 
 
15.) Kraťasy „L“ 
- pracovné kraťasy pohodného strihu 
- reflexné doplnky typu „3M“ alebo ekvivalent 
- celokovové zipsy a cvoky 
- farba: čierno-sivá 
- materiál: 65% polyester, 35% bavlna s hmotnosťou min. 280 g/m2 

- počet: 4 ks 
 
16.) Zateplená obuv „38“ 
- pracovná zateplená obuv s antistatickou a protišmykovou podošvou typu „PU/PU“ alebo 
ekvivalent rezistentnou voči kyselinám a olejom 
- absorbcioa energie v päte 
- vodeodolný zvršok z priedušnej kože a reflexnými komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti 
- veľkosť: 38 
- počet párov: 2 
- farba: čierna 
 
17.) Zateplená obuv „40“ 
- pracovná zateplená obuv s antistatickou a protišmykovou podošvou typu „PU/PU“ alebo 
ekvivalent rezistentnou voči kyselinám a olejom 
- absorbcioa energie v päte 
- vodeodolný zvršok z priedušnej kože a reflexnými komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti 
- veľkosť: 40 
- počet párov: 2 
- farba: čierna 
 
18.) Zateplená obuv „41“ 
- pracovná zateplená obuv s antistatickou a protišmykovou podošvou typu „PU/PU“ alebo 
ekvivalent rezistentnou voči kyselinám a olejom 
- absorbcioa energie v päte 
- vodeodolný zvršok z priedušnej kože a reflexnými komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti 
- veľkosť: 41 
- počet párov: 4 
- farba: čierna 
 
19.) Ponožky „38“ 
- funkčné bavlnené ponožky 
- určené do náročného pracovného prostredia 
- farba: čierna 



        Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia 

 
13 

 

- materiál: 85% bavlna, 13% polyamid, 2% elastan 
- veľkosť: 38 
- počet párov: 8 
 
20.) Ponožky „40“ 
- funkčné bavlnené ponožky 
- určené do náročného pracovného prostredia 
- farba: čierna 
- materiál: 85% bavlna, 13% polyamid, 2% elastan 
- veľkosť: 40 
- počet párov: 8 
 
21.) Ponožky „41“ 
- funkčné bavlnené ponožky 
- určené do náročného pracovného prostredia 
- farba: čierna 
- materiál: 85% bavlna, 13% polyamid, 2% elastan 
- veľkosť: 41 
- počet párov: 16 
 
22.) Bezpečnostná obuv „38“ 
- členková 
- materiál: celokožená s oceľovou špičkou a planžetou vrátane vodeodolného zvršku 
- olejovzdorná, protišmyková, antistatická podšívka 
- farba: čierna 
- veľkosť: 38 
- počet párov: 2 
 
23.) Bezpečnostná obuv „40“ 
- členková 
- materiál: celokožená s oceľovou špičkou a planžetou vrátane vodeodolného zvršku 
- olejovzdorná, protišmyková, antistatická podšívka 
- farba: čierna 
- veľkosť: 40 
- počet párov: 2 
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24.) Bezpečnostná obuv „41“ 
- členková 
- materiál: celokožená s oceľovou špičkou a planžetou vrátane vodeodolného zvršku 
- olejovzdorná, protišmyková, antistatická podšívka 
- farba: čierna 
- veľkosť: 41 
- počet párov: 4 
 
 
 
 
V Kojaticiach, dňa ..................   V Kojaticiach, dňa ...................... 
 
 
Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 
 
 
 
 
 
 
................................................................   ................................................................ 
            Anton Aštary                 Ing. Milan Nemčík 
           Starosta, Obec Kojatice                                           Konateľ, BRANDI s.r.o.  


