
                                                              
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 
odbor školstva, mládeže a športu 

 

 
Adresa: Mestský úrad   tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111         fax: (037) 6526 340 
  Štefánikova tr. 60         
  950 06 Nitra      
 

Príloha Výkaz tovaru 
Tovar pre Kategóriu: Detský nábytok na hranie 
Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  1594,88 EUR  bez DPH  
 
Kategória: Detský nábytok na hranie 
  

Názov tovaru Počet Pod kategória Popis tovaru Miesto dodania 

Čarovný nábytok 
-zostava ZT43 

18 Detský nábytok 

Nábytok je z kvalitného dreva, moderný,  bezpečný , 
pestrofarebný. Dvierka sú vybavené systémom tichého 
zatvárania. Zostava je z bledého javora, dvierka 
a zásuvky sú farebné s frézovanými motívmi. Dĺžka 
zostavy: 3,54 m.  

MŠ Bazovského 1 

Hroch- polička 2 
dekoračné 
závesné 
poličky 

Polička 105x70x25cm,žltá+oranžová. Zadné  
dekoračné panely sú vyrobené z vysoko kvalitnej 
dosky MDF, ktorá svojimi vlastnosťami nahrádza 
masívne drevo a sú potiahnuté oderu vzdornou fóliou, 
ktorá je umývateľná. Samotné poličky sú vyrobené z 
dreva v odtieni Javor. Vnútorná fréza dodáva 
dekoračným panelom 3D efekt. 

MŠ Vansovej 6 

Ježko- polička 1 
dekoračné 
závesné 
poličky 

Polička 105x70x25cm, zelená. Zadné dekoračné panely 
sú vyrobené z vysoko kvalitnej dosky MDF, ktorá 
svojimi vlastnosťami nahrádza masívne drevo a sú 
potiahnuté oteru vzdornou fóliou, 
ktorá je umývateľná. Samotné poličky sú vyrobené z 
dreva v odtieni Javor. 
Vnútorná fréza dodáva dekoračným panelom 3D efekt. 

MŠ Vansovej 6 

Morská taburetka  1 

pohovky, 
sedačky s 
textilným 
poťahom 

Estetické, látkou čalúnené pohovky rozmermi 
prispôsobené detskému vzrastu. 
Drevená konštrukcia nábytku zabezpečuje stabilitu a 
pohodlie pre malých užívateľov. Pohovky sa výborne 
hodia do hracích kútikov, zón oddychu a čitateľských 
kútikov. 
Tvar a farebnosť pohoviek dodávajú miestnostiam 
eleganciu a radostnú, teplú atmosféru. Povrchový 
materiál: mikrofáza. Rozmer: 40 x 30 x 40 cm (Š x V x 
H). Farba zeleno- modrá. 

MŠ Vansovej 6 

Morské kresielko  1 

pohovky, 
sedačky s 
textilným 
poťahom 

Estetické, látkou čalúnené pohovky rozmermi 
prispôsobené detskému vzrastu. 
Drevená konštrukcia nábytku zabezpečuje stabilitu a 
pohodlie pre malých užívateľov. Pohovky sa výborne 
hodia do hracích kútikov, zón oddychu a čitateľských 
kútikov. 
Tvar a farebnosť pohoviek dodávajú miestnostiam 
eleganciu a radostnú, teplú atmosféru. Povrchový 
materiál: mikrofáza. Rozmer: 60 x 56 x 51 cm (Š x V x 
H). Hĺbka sedu: 35 cm. Výška sedu: 30 cm. Farba 
zeleno- modrá. 

MŠ Vansovej 6 

mráčik- polička 1 
dekoračné 
závesné 
poličky 

Polička 105x70x25cm, modrá. Zadné dekoračné panely 
sú vyrobené z vysoko kvalitnej dosky MDF, ktorá 
svojimi vlastnosťami nahrádza masívne drevo a sú 
potiahnuté oteru vzdornou fóliou, 
ktorá je umývateľná. Samotné poličky sú vyrobené z 
dreva v odtieni Javor. 
Vnútorná fréza dodáva dekoračným panelom 3D efekt. 

MŠ Vansovej 6 

Multifunkčný 
domček na hranie  

1 Domčeky 

Priestranný domček môže slúžiť ako divadielko, 
obchodík, z vonkajšej strany má tabuľku, na ktorú sa 
môže písať kriedami ako v naozajstnej škole. Rozmery 
90 x 85 x 120 cm. 
 

MŠ Nábrežie  mládeže 7 
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Písmenkový vlak 1 
dekorácie na 
stenu 

Vláčik s písmenkami anglickej abecedy v každom 
vozni môže poslúžiť ako užitočná nástenná dekorácia. 
Materiál : kartón. Rozmer: 380 x 30 cm. 

MŠ Vansovej 6 

Sedem v jednom 1 
Detské 
kuchynky 

Kuchynka obsahuje: sporák s rúrou, práčku, vaničku 
pre bábiku, žehliacu dosku, stolík so sedákom, 
kadernícky salón s osvetlením, obchod s pultom a 
hodinami. Rozmer: š.131 x v.120 x hl.76. Farba hrany 
ČERVENÁ  

MŠ Beethovenova 1 

Skrinka na 
výtvarné 
pomôcky /žlta 

1 
Nábytok 3D-
Čarovný 
nábytok 

Skrinka je vyrobená z dreva odtieň javor, obsahuje 
vyberateľnú mriežku, bočné dosky sú umývateľné, 
vďaka kolieskam sa ľahko presúva. Rozmer:78 x 
40x73,5 cm. 

MŠ Bazovského 1 

Šatňa 
"EMENTÁL" pre 
4 detí 

2 
Raj 
predškolských 
šatní 

Šatňové detské skrinky. Rozmery:        66 x 162 x 40 
cm 

MŠ Novomeského 19 

Šatňa 
"EMENTÁL" pre 
8 detí 

2 
Raj 
predškolských 
šatní 

Šatňové detské skrinky. Rozmery:        130 x 162 x 40 
cm 

MŠ Novomeského 19 

Veľká morská 
pohovka 

1 

pohovky, 
sedačky s 
textilným 
poťahom 

Estetické, látkou čalúnené pohovky rozmermi 
prispôsobené detskému vzrastu. 
Drevená konštrukcia nábytku zabezpečuje stabilitu a 
pohodlie pre malých užívateľov. Pohovky sa výborne 
hodia do hracích kútikov, zón oddychu a čitateľských 
kútikov. 
Tvar a farebnosť pohoviek dodávajú miestnostiam 
eleganciu a radostnú, teplú atmosféru. Povrchový 
materiál: mikrofáza. Rozmer: 140 x 57 x 51 cm (Š x V 
x H). Hĺbka sedu: 35 cm. Výška sedu: 30 cm. Farba 
zeleno- modrá 

MŠ Vansovej 6 

Zostava nábytku 
"LES" 

1 
Rozprávkový 
nábytok 

Zostava nábytku z laminovaných dosiek v odtieni 
javor. Farebné dekorácie  - rastliny a zvieratá. 3, 75 m 
x 186,5 cm 

MŠ Novomeského 19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


