
Obec Strekov_Elkoplast Slovaki, s.r.o._kontajnery Strana 1 

 

 
 

KÚPNA ZMLUVA Č. 2014/09/03 

 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

 
1. Kupujúci:  

Sídlo:  

V zastúpení:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IČO:  

DIČ:  

(ďalej len "kupujúci")  

 

 

Obec Strekov  

Blatná 1036, 941 37 Strekov  

Ján Téglás, starosta  

Všeobecná úverová banka, a.s.  

SK 8502000000001597250954 

00309273  
2021060591  

 
2. Predávajúci:    ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 

Sídlo     Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice 

V zastúpení:    Bc. Tatiana Hrádelová, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:    ČSOB, a.s. 

Číslo účtu :     400 561 2717 / 7500 

IČO:     36 851 264 

DIČ:     202 247 1352  

IČ DPH:     SK202 247 1352 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.18413/R  

(ďalej len "predávajúci")   

 

Čl. l  

Účel zmluvy 

  

1. Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podprahovú zákazku, predmetom  

ktorej je nákup veľkoobjemových kontajnerov a kontajnerov 1100 1 vrátane ich umiestnenia a  

záručného servisu, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len  

"Tovar"). Výzva na predloženie ponuky (ďalej len "podprahová zákazka") bola uverejnená vo  

 Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07. 2013, pod značkou 11361 - WYT.  

2. Do verejnej súťaže predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných  

ponúk predložených do podprahovej zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú  

svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej  

podprahovej zákazky.  

3. Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť  

projektu "Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov", financovaného z  

finančných prostriedkov kupujúceho a spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených  

kupujúcemu z fondov EÚ, 2410000 OP Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-P04-11-3, názov  

projektu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov (ďalej len "Projekt").



Obec Strekov_Elkoplast Slovaki, s.r.o._kontajnery Strana 2 

 

 

čl. II.Čl.II 

Predmet zmluvy 
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu Tovar podľa tejto zmluvy previesť na kupujúceho  

vlastnícke právo k Tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, Tovar  

prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.  

Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že Tovar je v jeho výlučnom vlastníctve a nie je  

zaťažený právom tretej osoby.  

 

 

čl. III. 

Čas a miesto dodania predmetu kúpy  

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar kupujúcemu do 3 mesiacov  odo dňa nadobudnutia účinnosti    

tejto zmluvy.  

2. Dohodnutým miestom dodania Tovaru sa rozumejú nasledovné priestory kupujúceho: Obec  

   Strekov, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.  

3. O odovzdaní a prevzatí Tovaru podľa jednotlivých projektov vyhotovia zmluvné strany preberací  

   protokol obsahujúci minimálne:  

a) presné označenie dodávaného Tovaru,  

b) dátum, čas a miesto odovzdania Tovaru,  

c) označenie osôb, ktoré tovar odovzdávajú a ktoré Tovar preberajú uvedením ich mena,  

funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie / prevzatie vykonať,  

d) presnej špecifikácie odovzdávaného Tovaru  

e) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb.  

Preberací protokol bude vyhotovený v 4 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kupujúceho a 1  

vyhotovenie pre predávajúceho.  

 

 

Čl. IV 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vo výške 22 926 €, slovom 

dvadsaťdvatisícdeväťstodvadsaťšesť eur. 

V kúpnej cene je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty. 

Položka 

 

Počet 

ks 

Cena v 

euro / 1ks 

bez DPH 

Cena v euro 

/ 1 ks s DPH 

Cena v 

euro 

spolu bez 

DPH 

20% 

DPH 

Cena v euro 

spolu 

vrátane DPH 

Kontajnery 7 m
3 

 
10 1.690 2.028 16.900 3.380 20.280 

Kontajner 1100 litrov 

 

9 245 294 2.205 441 2.646 

 

Celkom 

    

19.105 € 

 

3.821 € 

 

22.926 € 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu (bod 1) zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorá 

bude splatná 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr 

v deň odovzdania tovaru, resp. jeho časti. Súčasťou vyúčtovania kúpnej ceny bude aj vyúčtovanie dane 

z pridanej hodnoty. 
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3. Faktúra predávajúceho musí obsahovať nasledovné údaje: 

 - označenie „faktúra“ a jej číslo 

 - obchodné meno a sídlo predávajúceho 

 - názov projektu: „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Strekov – kontajnery“ 

 - ITMS kód projektu:  24140110247 

 - číslo účtu predávajúceho 

 - výška požadovaná v EUR bez DPH, výška DPH a výška požadovaná v EUR s DPH              

   zaokrúhlená na dve desatinné miesta 

 - náležitosti pre účely DPH 

 - podpis zodpovednej osoby 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tovar bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, 

Operačný program 2410000 OP Životné prostredie. 

 

Čl. V 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

 

1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho riadnym zaplatením predávajúcemu (čl. IV). 

2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní svoju 

povinnosť Tovar dodať kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu kúpy 

 

1. Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 

 a) dodať kupujúcemu Tovar v dohodnutej dobe a mieste dodania 

 b) niesť všetky nebezpečenstvá škody na Tovare až do doby, keď Tovar kupujúcemu dodá 

podľa čl. III bod 3 tejto zmluvy 

    2. Kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 

 a) zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom 

 b) prevziať tovar v dohodnutej dobe a v mieste dodania 

 c) niesť všetky nebezpečenstvá škody na Tovare od okamihu, kedy mu bude dodaný 

 

Čl. VII. 

Preberanie tovaru 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v dohodnutom mieste (čl. III bod 2.). 

2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť v rozsahu a spôsobom 

potrebnom    na odovzdanie Tovaru. 

3. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu písomne potvrdiť prevzatie Tovaru. 
 
čl. VIII  

Zodpovednosť za vady, záruku za akosť  

 

1. Predávajúci preberá záruku za akosť dodaného Tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, 

záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia Tovaru kupujúcim (od dátumu uvedeného na 

preberacom - odovzdávacom protokole). Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol 

kupujúci Tovar v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania závad, na ktoré sa záruka vzťahuje.  

2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný Tovar bude bez vád a v dobe jeho prevzatia kupujúcim a po dobu 

trvania záručnej lehoty bude spôsobilé na používanie a bude spĺňať vlastnosti stanovené platnými 
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normami a touto zmluvou.  

3. Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, uplatnené kupujúcim 

voči predávajúcemu, považujú obidve strany za oprávnené a platné, pokiaľ predávajúci nepreukáže 

ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní 

podkladov pre posúdenie oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim.  

5. Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 24 hodín od nahlásenia vady zo strany 

kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený uplatniť u 

predávajúceho nároky z vád písomnou formou bez zbytočného odkladu od vzniku vady. Zmluvné 

strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený u predávajúceho nároky z vád uplatniť i telefonicky, 

alebo e-mailom, s následným písomným potvrdením odoslaným predávajúcemu do 3 pracovných dní.
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6. Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka odstrániť podľa typu vady v termínoch:  

   menej závažná vada do 10 dní odo dňa jej nahlásenia viac závažná vada do 30 dní odo dňa jej 

nahlásenia  

Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu Tovaru, ktorá neznemožňuje 

riadne a právne dovolené používanie Tovaru. Viac závažnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, 

ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené používanie Tovaru.  

Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto bode zmluvy je predávajúci 

povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom čase.  

ČI. IX  

Ďalšie dojednania  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a 

sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámení a, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, 

zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, 

bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek 

zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, 

že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.  

2. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú  

komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto:  

a) za kupujúceho:  

Ján Téglás, tel./fax: 035 64 97 437, mobil +421 917 249 169,  email: jan.teglas@strekov.sk  
b) za predávajúceho:  

Bc. Tatiana Hrádelová,  tel. 032 6491 329,  mobil: 0911 410 200  

Fax: 032 6494 060  ,  email: elkoplast@elkoplast.sk  

3. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa  
doručujú:  

a) poštou,  

b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,  

c) osobne.  

4. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou  

sa doručujú doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Každá zmluvná strana  

je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených  

v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.  

5. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť' na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa  

písomnosť' po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát  

o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom,  

ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.  

6. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť' na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ 

povinný opakovane doručiť' písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri  

alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.  

7. Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského hmotného práva, najmä Obchodného Zákonníka,  

s vylúčením kolíznych noriem.  

8. V prípade, ak vznikne zo zmluvy alebo v jej súvislosti spor medzi zmluvnými Stranami, zaväzujú  

sa ho riešiť' priateľským rokovaním. Ak ani do 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej  

pozvánky na priateľské rokovanie zmluvné strany neuzatvoria dohodu o riešení sporu, má každá  

zmluvná strana právo predložiť spor na rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu. 
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9. Predávajúci na žiadosť kupujúceho poskytne primeranú súčinnosť v kupujúcim definovanom  

rozsahu tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s kupujúcim a s predchádzajúcim súhlasom  

kupujúceho im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s predmetom kúpy.  

Predávajúci berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania  

finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie a zaväzuje sa, strpieť výkon  

kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a  

účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má kupujúci uzavretú s  

poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im  

všetku potrebnú súčinnosť'. Oprávnené osoby sú:  

a) Poskytovateľ' nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi  

poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmo a) až d) v súlade s príslušnými právnymi  

predpismi SR a EÚ.  

Predávajúci je povinný tento záväzok kontrahovať aj v prípadných zmluvách so svojimi  

subdodávateľmi; pričom kupujúci si vyhradzuje za týmto účelom právo vyžadovať od  

predávajúceho predloženie týchto zmlúv v overenej fotokópii.  

čl. X  

Zodpovednosť za škodu  

 

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s  

plnením zmluvy za podmienok uvedených v zmluve.  

2. Žiadna zmluvná strana nebude v celku alebo v časti zodpovedná druhej zmluvnej strane za  

nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude  

vychádzať' celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce  

zodpovednosť' sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

3. Ustanovenie bodu 2. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola  

bezodkladne oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania  

porušujúcou zmluvnou stranou.  

4. Predávajúci je oprávnený uplatniť sankcie v prípade omeškania platby kupujúceho so zaplatením  

splatnej kúpnej ceny jej časti) a to úrok z omeškania vo výške 0,02%  z neuhradenej sumy za  

každý deň omeškania.  

5. Kupujúci je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči predávajúcemu v prípade ak predávajúci  

nedodrží termíny dodávok Tovaru (čl., III, bod 1), a to vo výške 0,02 %  z ceny každého  

nedodaného Tovaru, za každý deň omeškania.  
V prípade preukázateľného zistenia, že technická špecifikácia Tovaru v zmysle tejto Zmluvy a 

Verejného obstarávania nie je splnená, je kupujúci oprávnený uplatniť' voči predávajúcemu 

zmluvnú pokutu 100,- EUR za každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie Tovaru a za 

každý jednotlivý kus Tovaru. Uvedené sa nevzťahuje na zjavné technické špecifikácie, ktoré 

možno zistiť v rámci kontroly pri dodaní Tovaru. Takéto nedodržanie technickej špecifikácie je 

súčasne podstatným porušením Zmluvy.
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Čl. XI  

Zánik zmluvy 

 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite  
odstúpiť a požadovať' od povinnej strany náhradu škody a sankcie podľa tejto zmluvy. Odstúpenie  

oprávnená strana uskutoční v písomnej forme a zašle doporučene poštou na adresu sídla druhej  

zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve alebo na inú písomne oznámenú adresu v prípade zmeny  

sídla, pričom zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie si  

zásielky v poštových odberných lehotách nemá vplyv na platnosť' a účinnosť odstúpenia.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúcim sa  

považuje aj:  

a) nedodržanie termínov alebo množstva plnenia podľa tejto zmluvy,  

b) ak dodaný Tovar nebude svojimi vlastnosťami zodpovedať špecifikácii podľa zmluvy,  

c) v prípade, ak kupujúci preukáže posudkom znalca alebo oprávnenej inštitúcie neodstrániteľnú  
výrobnú vadu alebo ak preukáže opakujúce sa odstrániteľné vady brániace používaniu Tovaru,  

pričom zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vada týka len jedného Tovaru, môže kupujúci  

odstúpiť od zmluvy aj len ohľadne tohto plnenia,  

d) ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že vadu nie je možné odstrániť' a vada je takého  

charakteru, že Tovar nie je možné užívat' pričom, ak sa vada týka len jedného Tovaru, môže  

kupujúci odstúpiť od zmluvy aj len ohľadne tohto plnenia,  

e) prípad preukázateľného zistenia počas trvania tejto zmluvy, že doklady doložené a podpísané  

predávajúcim uvedené v jeho čestnom vyhlásení týkajúce sa podmienok účasti vo verejnom  

obstarávaní sa v čase podania ponuky nezakladali na pravde,  

f) ak predávajúci poruší svoj záväzok podľa čI. IX, bod 9 tejto zmluvy,  

g) ostatné prípady, ak sa jedná o podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve.  

ČI. XII  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Táto zmluva nadobudne platnosť' dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a  

zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Kupujúci ako povinná osoba  

v zmysle zákona o slobode informácií zverejní túto zmluvu bezodkladne po jej podpise na  

www.strekov.sk. 

3. Predávajúci berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej  

zverejnenia na www.strekov.sk (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch mesiacov od  

uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3  

Občianskeho zákonníka).  

4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa  

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri dostane kupujúci a dva predávajúci.  

6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným,  

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 

sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť' neplatné alebo neúčinné  

ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne 
   
 

http://www.strekov.sk./
http://www.strekov.sk/
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zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí  

zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy tvoria prí1ohy:  

· Oznámenie o vyhodnotení ponúk - rozhodnutie o prijatí ponuky (Príloha č. 1),  

· Špecifikácia predmetu zmluvy - k bodu 2. článku II. tejto zmluvy (Príloha č, 2),  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a d6sledne prečítali, porozumeli jej  

obsahu a právnym účinkom znej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité  

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju  

podpísali.  

 

V Strekove dňa  
9.09.2014 

Ján Téglás, starosta    

 

V Trenčianskych Tepliciach 8.09. 2014 
  
  
 

 

 

Bc. Tatiana Hrádelová 

konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zmluvy č. 2014/09/03 

 

1. Veľkokapacitné vaňové kontajnery s horným uzatvárateľným vekom 

 

Vaňové kontajnery s horným uzatvárateľným vekom typu SMDS sú určené na dočasné skladovanie 

vyseparovaných zložiek (papier, plasty, sklo, kovy, atď.), naťahované na dvojramenné reťazové 

nakladače. 

Kontajnery dodávame v rôznych prevedeniach podľa požadovaného použitia. Manipulácia prebieha 

pomocou rameňového nosiča. Kontajnery sú opatrené kvalitným nástrekom, základnou antikoróznou 

farbou a vrchným lakom v ľubovoľnom farebnom odtieni, podľa požiadaviek zákazníka. Štandardne sú 

kontajnery vyrábané podľa normy DIN 30720. 

Objem:    7 m3, 

Materiál: Oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov, 

Podlaha:  4 mm plech, 

Bočné steny:  3 mm plech, 

Vodotesne zvarené, 

Opatrené 2 x základným syntetickým náterom a 2 x vrchným syntetickým náterom 

Veko:    1,5 mm plech, 

Prevedenie: Na vrchu kontajnera dva uzamykateľné výklopné kryty, 

  Možnosť nastavenia otvorenia krytov, tesnosť proti dažďovej vode. 

Počet kusov: 10 

 

 

 

2. Kontajner 1100 litrov na zber komunálneho odpadu 

Kontajnery typu CLA 1100 l s guľatým vekom sú žiarovo zinkované a sú určené pre zber tuhého odpadu 

z domácností. Sú opatrené štyrmi kolieskami, z ktorých sú dve brzdené. Kontajnery zodpovedajú 

normám EN 840-3, EN 840-5 a EN 840-6. 

Objem:           1100 litrov 

Nosnosť: 440 kg 

Úprava: žiarovo zinkovaná povrchová úprava 

Počet kusov: 9 

 

  

  

  

  

  

Špecifikácia: 

  dĺžka šírka výška objem hmotnosť nosnosť 

CLA 1100 1360 mm 1000 mm 1430 mm 1100 l 125 kg 440 kg 
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Nádoba 

 žiarovo zinkovaná, plastový uzáver pre odtok vody, 

 minimálne prekrytie plechov vďaka spojito vareným švom, držadlá pre ľahkú manipuláciu, 
trubkový rám. 

Veko 
 okrúhle, žiarovo zinkované, s otváracím zariadením pre čapový systém vyprázdňovania, 

 vystužené prelisy, zabezpečenie v otvorenej aj uzavretej polohe, gumový profil na ochranu rúk. 

Kolieska 
 4 pevné otočné kolieska Ø 200 mm, 2 predné kolieska brzdené. 

 


