
ZMLUVA O DlELO
uzatvorená podl'a § 536 a nasl, zákona č. 51311991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

a podl'a zákona ó. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Objednávatel': Obec Hostie
Sídlo: Hostie 1, 951 94 Hostie
Zastúpený: Mgr, Peter Štepianský, starosta obce
tčo: 00307980
DlČ: 2021037876
Tel/fax: +,l21 37 6337121
E-mail: obecnyurad@hostie.sk
(d'alej len: Objednávatel"')

Zhotovitel': OCTAGO CORPORAT|ON j.s.a.
Sídlo: Hlboká 3023131,921 01 Piešt'any
Zastúpený: lng. Martin Malast, Marko Rybárik
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a,s,
číslo účtu: SKBB 0900 0000 0051 6650 1756
tČo: 51010003
DlČ: 2120564457
tč opH: SK212O564457
Zapísaný,, OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sja, Vložka ó.,.2n
Tel : +421 944 332 603
E-mail: info@octago.sk
(d'alej len, Zhotovitel"')

spoločrie ako .^Z nt l uvtt é .st ru n.y''

čl. ll.
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel'a zhotovit' dielo: Streetworkoutové
ihrisko v obci Hostie, (d'alej len ,,predmet zmluvy" alebo ,,dielo").

2. Zhotovitel' je povinný vykonat' predmet zmluvy uvedený v článku ll. tejto zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienók uvedených v tejto zmluve.

3. Zhotovitel' je povinný vykonat' predmet zmluvy v súlade s cenovou ponukou, ktorú
predložil v rámci verejného obstarávania dňa 10.2.2022 a ktorá je prílohou tejto zmluvy,

čI. l!l.
Miesto. a termín p!nenia

1. Zhotovitel' sa zavázuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený V čl. ll tejto zmluvy
do 16.05.2O22.



2, Ak zhotovitel'pripraví dielo alebo jeho dohodnutú čast'na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zavázuje sa objednávatel' toto dielo prevziat' aj v skoršom ponúknutom
termíne, pokial' bude dielo zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami
a touto zmluvou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočnit' práce,
ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel' povinný ihned' o tejto skutočnosti
informovat' objednávatel'a. Následne objednávatel'začne rokovanie o riešení vzniknute1
situácie so zhotovitel'om. Všetky prípadné naviac práce musia byt' pred ich vykonaním
vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp
novou zmluvou.

4. V prípade vzniku zhotovitel'om nezavinených prekážok ,,vyššej moci" znemožňujúcich
riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. Xll. tejto zmluvy. Toto ustanovenie platí
aj v prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého
spolupósobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam
s odóvodnením, v opačnom prípade nie sú dóvodom pre postup podl'a prvej vety.

5, Objednávatel' sa zavázuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom uskutočnenia realizácie kompletného predmetu
Zmluvy je Obec Hostie.

čl, lV.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku ll. tejto zmluvy je stanovená na základe
cenovej ponuky, ktorú Zhotovitel' predložil v rámci verejného obstarávania dňa
10,2.2022 ako pevná a nemenná zmluvná cena diela a predstavu,je:

Cena bez DPH,, 10 195,51 EUR
DPH 20%,. 2 039,1 0 EUR
Cena vrátane DPH: 12 234,61 EUR

2. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so
zhotovením predmetu zmluvy, t.j. tovary, služby, práce, doklady, dokumenty a pod.
súvisiace s naplnením predmetL tejto zmluvy.

čl. V.
Platobné podmienky

1. Zhotovitel' bude predmet zákazky fakturovat' až po riadnom zhotovení celého diela (t. z.
až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných
dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných vád a
nedorobkov).



3,

Splatnost'faktúry, ktorá bude vystavená v zmysle platných zákonov SR a legislatívnych
noriem, je objednávatel'om stanovená v lehote 14 dni od jej doručenia na Obecný úrad
Hostie po prevzatí stavebných prác od dodávatel'a, Objednávatel' neposkytuje
zhotovitel'ovi preddavky ani zálohy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania
predmetnej sumy z účtu objednávatel'a na účet zhotovitel'a.

Faktúra musí obsahovat'všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej
republiky. ÚOale na faktúre musia byt' v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej
zmluve, V prípade, že faktúra nebude obsahovat' predpísané náležitosti, objednávatel'
je oprávnený vrátit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút' dňom doručenia opravenej
faktú ry objed návertel'ovi.

čl. Vl.
Odovzdanie a prevzatie diela

1, Zhotovitel' vyzve objednávatel'a najneskór 2 dni pred dohodnutým termínom dokončenia
diela k záverečnému prevzatiu.

2. Dielo sa bude považovat' za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto
zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých
prác a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Až do odstránenia
všetkých prípadných zistených vád a nedorobkov však nie je dielo považované za
riadne odovzdané. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktoli obsahuje najmá:
zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie zhotovitel'a, že dielo odovzdáva
a prehlásenie objednávatel'a, že dielo preberá, Jedno vyhotovenie protokolu (v
originálnom vyhotovení) je zhotovitel' povinný odovzdat' objednávatel'ovi, v opačnom
prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané.

3, Pri odovzdaní diela je zhotovitel' povinný predložit' objednávatel'ovi všetky doklady
potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu, ak takéto doklady vyplývajú
z príslušných právnych noriem, V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo
považované za riadne odovzdané.

4. Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na objednávatel'a vlastnícke právo k dielu,

Zár':učnáO :L"Ul 
""dy 

d iela

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mat' počas záručnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Záruóná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a zaóína plynút' odo dňa odovzdania
diela objednávatel'ovi. . 

.

Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase, jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel'
vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinností.



4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávatel'
písomne upozorní zhotovitel'a na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas
záručnej doby má objednávatel' právo požadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne
odstránit' zistené a reklamované vady,

5. Zhotovitel' sa zavázule začaí' s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom,
technicky možnom čase, najneskór však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie
objed návatel'om.

čI. VIlI.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Popri iných ustanoveniach tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu
v prípade, že zhotovitel' nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (t.z nedodá
dielo riadne a včas), objednávatel' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za
každý, a1 začaIý deň omeškania.

2, Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie
Zhotovitel'ovi.

3. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá
vznikla v dósledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to
aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4, V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotovitel' má právo na úrok
z omeškania vo výške 0,1 ok z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania,

č!. lX.
SpoI upósoben ie objed návatel'a

1, V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba d'alších podkladov alebo spolupráce,
objednávatel' sa zavázuje, že poskytne zhotovitel'ovi primerané spolupósobenie na
základe písomnej výzvy zhotovitel'a, tak aby mohol byt' dodržaný termín plnenia
uvedený v čl. lll tejto zmluvy.

čl. x.
osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel' je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavat' na mieste realizácie
predmetu Zmluvy poriadok a čistotu. Zároveň je zhotovitel' povinný dodržiavat' právne
predpisy Slovenskej republiky azávázné predpisy EÚ, najmá predpisy týkajúce sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálnej práce, a iné.

2, Objednávatel' má právo kedykol'vek počas zhotovovania diela kontrolovat' (a to aj
spósobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne, Zhotovitel' je povinný poskytnút' objednávatel'ovi pri



uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnost'. V prípade porušenia tejto
povinnosti, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie
uplatnenia práva objednávatel'a uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to
aj opakovane a zároveň má objednávatel' právo odstúpit' od tejto zmluvy, Vyššie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla
v dósledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

3. Pri vedení stavebného denníka počas realizácie diela sa budú zmluvné strany riadit'
ustanoveniami § 46d zákona č.5011976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení,

4. Do stavebného clenníka móžu robi|' záznamy len stavbyvedúci zhotovitel'a, prípadne
jeho zástupca a stavebný dozor objednávatel'a, prípadne iný poverený zástupca
objednávatel'a, resp. projektant stavby.

5. Zhotovitel' je povinný viest' odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého
bude denne zaznamenávat'všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy -
postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej
dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude
potvrdzovat' stavebný dozor objednávatel'a, prípadne iný poverený zástupca
objednávatel'a, resp. projektant stavby.

6. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovat'na zápisy najneskór do troch
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený
do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. xl.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávatel' je oprávnený odstúpit' od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných
ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitel'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmá ak
zhotovitel' :

a) ak zhotovitel' bude preukázatel'ne vykonávat' práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve, Musí íst' o vady, na ktoré bol zhotovitel' objednávatel'om
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, pričom dodatočne
poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokial' sa zmluvné strany
nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín
na zhotovenie diela,

b) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela,
c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a, prevedie všetky, alebo niektoré práva

a závázky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
d) v prípade, ak zhotovitel' neprevezme.stavenisko v lehote uvedenej v čl, lll ods, 1 tejto

zmluvy,
e) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovenj tejto zmluvy, ak

napriek písomnému upozorneniu objednávatel'a nedójde k náprave ani v dodatočne
poskytnutej lehote, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné



1.

2.

dni, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni
sa nepred|žuje celkový termín na zhotovenie diela.

V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po

uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve
zhotovitel'a objednávatel' neposkytuje zhotovitel'ovi súčinnost', ktorá je nevyhnutná pre
riadne plnenie tejto zmluvy, je zhotovitel' oprávnený odstúpit' od zmluvy na základe
písomného oznámenia doručeného objed návatel'ovi.

čl. xll.
Vyššia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán
nezávislé a zmluvnými §tranami objektívne neovplyvnitel'né, napr.: vojna, mobilizácia,
povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (d'alej len ,,vis major" alebo ,,vyššia
moc").

Pokial' skutočnosti vis major spósobila objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnost'
plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana
povinná to písomne oznámit' oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo
zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú;
musí však byt' o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presným
označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako
vis major plynú pozastavené lehoty plynule d'alej s tým, že nadvázujú na čast' lehót už
uplynulých pred ich pozastavením v dós|edku vis major. Počas trvania vis major alebo
bezprostredne po jej skončení móže ktorákol'vek zo zmluvných strán navrhnút' z tohto
dóvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na
vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spósobí
následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude objektívne nevykonatel'ný. Pokial'
nedójde k dohode zmluvných strán, móže ktorákol'vek zo zmluvných strán od tejto
zmluvy odstúpit'.

V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich
riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce
prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne.podpísaný záznam v stavebnom
denníku s odóvodnením, inak nie sú dóvodom na predlženie termínu zhotovenia diela,

čl. xlll.
závereěné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40l1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení zverejnením, nie však skór, ako dňom
nasledujúcim po dni, v ktorom",. nadobudnú právoplatnost' všetky potrebné
povolenia/rozhodnutia/súhlas príslušného orgánu pre uskutočnenie samotnej stavby.
Pričom nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy bude Zhotovitel'ovi oznámené najneskór
do 5 dní.

3,
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3.

4.

Túto zmluvu je možné menit'a dopíňat' len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvorit' neoddelitel'nú
súčast'tejto zmluvy,

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktonich každá zúčastnená strana
dostane po jednom rovnopise.

Vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
v platnom zneni,

5. Všetka komunikácia objednávatel'a a zhotovitel'a bude prebiehat' v slovenskom jazyku
(príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Hosti, dňa lY 3 /n/A V Piešt'anoch, dňa

Zhotovitel':Objednávatel':

o(
E
\

lng, Martin Malast, Marko
členovia predstavenstva



DoDÁVATEl-:

oclAGO CoRPoRAT|oN, j,s.a, octagO i Cenová ponuka PON2022070
I1Lboká 3023/31,
92101 Piešťany
SLovensko

lčo: srotooo3
DlČ,:2I2o564457
lč DPH: SK2120564457

ODBERATEt:

Obec Hostie

Hostie ].

Obchociný register okresného súdu Trnava, oddiet: Sja, vložka č.2fr i gstg4 Hostie
SLovensko

Dátum vystaven i a: 10.02.2022

lčo:00307980
DlČ:2021,03'/8'/ 6

Názov a popis potožky Počet Jednotka ''|:r;T; DPH ''o";'o"J,] Cetkom s DPH

OCTAGO Urban M1+

Zahřňa dodanie zostavy

SíÝ 116 oRBlTREK
Zahíňa dodanie prvku

ks 377L,05€ 20oÁ 4453,26€ 4453,26€

OC'|AGO Urban M1+ - montáž a kompLetizácia
konštrukc ie

Zahíňa montáž zostavy zabetonovaním predlžených 1 ks 663'72 € 20oÁ 796'46 € 796'46 €

stÍpov a kompLetizáciu zostavy vrátane materiáLu

SM 1]5 VESLOVANIE
Zahřňa dodanie prvku 1 ks 514,00 € 20% 616,80 € 616,80 €

SM 135 VESLOVANlE - montáž a kompletizácia prvku
Zahřňa výkop strojovo alebo ručne, dovoz materiáLu a

tlechanizacie na nríesio rea[izácie, korrlpletizáciu a 1 ks 94,9C € 20% 11.3,88 € 113,88 €

osadenie prvl<ov, betonáž základov, zabezpečenic.
staven i ska

SíVl 104 LYŽE
Zahiňa cJorianie prvku 1 ks 704'00 € 20o/o 844'80 € 844'80 €

SM 104 LYŽE - montáž a kompLetizácia prvku
Zahíňa výkop strojovo alebo ručne, dovoz materiá[u a

mechanizácie na miesto realizácie, kompletizáciu a 1 ks 94,90 € 20o/o 113,88 € 113,88 €

osadenie prvkov, betonáž zák[adov, zabezpečente
staVe n i ska,

SM 125 BRADLÁ S OPERADLOM
Zahřňa dodanie prvku 1 ks 570,00 € 20o/o 684,00 € 684,00 €

SN.l 125 BRADLA S OPERADLOM - montáž a kompletizácia
prvku

Zahiňa výkop sirojovo a|ebo ručne, dovoz materiá[u a '

mechanizácie na miesto realizácie, kompletizáciu " 
t ks 94'90 € 20o/o 113'88 € 113'88 €

osadenie prvkov, betorráž základov, zabezpečerrie
staVenisl(J

ks 1084,00€ 20% 1300,80€ 1300,80€

SM 116 ORBITREK - montáž a korrrpletizácia prvku
Zahiňa výkop strojovo a[ebo ručne, dovoz materiáLu a

mechanizácie na miesto realizácie, komptetizáciu a 
' 
Í- ks g4,g0 € 20% 113,88 € 113,88 €

osadenie prvkov, betonáž zák[adov, zabezpečenie
staven iska.

a

Sl"1 101 - 102 POS|LŇOVAN|E RÚK KOMBINoVANE t ks 1 046,00 € 20% 7 255,20€ 1 255,20 €
Zahřňa dodanie prvku )



Názov a popis po[ožky ] ed notka
]edn. cena

bez DPl]
DPF]

]edn cena
s DPFl Letkom s DPH

S|v 1o1 _ 1O2 PoSlLŇOVANlE RÚK KOMBlNoVANÉ -
montáŽ a kompLetizácia prvku
Zahřňa výkop stíojovo aLebo ručne, dovoz materiá[u a

mechanizácie na miesto realizácie, kompletizáciu a

osadenie prvkov, betonáž zák[adov, zabezpečenie
staven i ska.

OCTAGO Prízemné Snake bradLá
Zahřňa dodanie prvku a jeho montáž

OCTAGO t3atančný st[pik
Zahřňa dodanie prvku a jeho montáž

OCTAGO lNFO BOARD KO1.4PLET

Zahíňa dodanie prvku a jeho montáž

Doprava prvkov
Zahřňa dopravu prvkov a materiálu na miesto
reaIizácie - Hostie

kom p|et

94,90 €

365,25 €

197,88 €

269,35 €

200,00 €

20% 113,BB € 113,B8 €

20% 438,30 € 438,]0 €

237 ,46 € 712,37 €

323,22 € 3232.). €

240,00 € 240,00 €.

Pozná mka:
Surna bez DPH:

DPH celkom:

Cel,ková suma:

10 195,51 €

2 039,10 €

12 234,6t €

Ponuku vystavil: lng, Martin Chnápko § +421907211730 §www.octago,sk @ chnapko@octago.sk
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