
1 

 

ZMLUVA  O  DIELO č. 15/2021 

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ     Obec Horné Semerovce 

   Zastúpená: Mgr. Tomášom Pásztorom 

   so sídlom:  Horné Semerovce 100, 935 84 

   bank. spoj.:  Prima Banka Slovensko a.s. 

    IBAN :        SK16 5600 0000 0071 3823 3001  

IČO :         00 306 991   

   DIČ :           20 21020661 

 

Zhotoviteľ     DAR IHRISKO, spol. s r. o.  

   Zastúpený:  Hricovou Denisou 

   so sídlom:  Ladomerská Vieska 130, 965 01  Ladomerská Vieska 

   bank. spoj.:  SLSP, a. s. 

   IBAN :       SK55 0900 0000 0051 4476 8724 

   IČO :           51 462 371 

   DIČ :           21 2071 4134 

 

II. 

Predmet plnenia  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 28. 06. 2021, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy a ktorá bola objednávateľom vybraná ako najvýhodnejšia v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve, zrealizuje predmet plnenia zmluvy v požadovanej kvalite a 

technickom prevedení. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia zmluvy v požadovanej kvalite a technickom 

prevedení prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 

dohodnuté spolupôsobenie. 

 

III. 

Rozsah, množstvo a cena zhotoveného diela 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v zmysle cenovej ponuky (Príloha č. 1 – Cenová ponuka) 

a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, a to: 

- certifikovanú detskú kombinovanú preliezku ECO – typ 1 (A00763), certifikovanú detskú 

kovovú dvojhojdačku ECO pre 2 deti s klasickými sedákmi (A00305) a certifikovanú oceľovú 

lezeckú zostavu ECO – typ 1 (A00103) s montážou v obci Horné Semerovce podľa zadania 

objednávateľa.  

Cena celého predmetu zmluvy vrátane prepravy predstavuje sumu  5 427 € s DPH, 

slovom: päťtisícštyristodvadsaťsedem EUR. 

Táto cena  je konečnou cenou. 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Prílohou tejto zmluvy je kópia cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá 

bola predložená v rámci výberového konania a v ktorej sú určené ďalšie technické parametre, 

rozmery a popis zostavy. 
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

 

From: Certifikované detské ihriská [mailto:predaj@l-den.sk]  

Sent: Monday, June 28, 2021 6:44 PM 

To: 'Tomas Pasztor' <starosta@hornesemerovce.sk> 

Subject: RE: Žiadosť o CP - súčasť verejného obstarávania - Obec Horné Semerovce 

 

Dobrý deň,  

 

na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky v predmete zákazky: „Nákup, dodávka 

a montáž zariadení do detského ihriska pre MŠ v Horných Semerovciach“, Vám v prílohe e-mailu 

a v konverzácii zasielame cenovú ponuku a ostatné dokumenty. Všetky prvky a zostavy sú 

certifikované v zmysle EN 1176 – určené prioritne pre verejný sektor. Pri výške pádu prvkov do 1 

metra (kovová dvojhojdačka ECO A00305 s klasickými sedákmi) nie je potrebné tvoriť dodatočné 

dopadové plochy – postačuje udržiavaný trávnik. Pri vyššej výške pádu (kombinovaná preliezka 

ECO – typ 1 A00763, lezecká zostava ECO – typ 1 A00103) je potrebné v zmysle EN 117 tvoriť 

i dopadové plochy v podobe drevnej štiepky, piesku, štrku alebo gumených rohoží. Cenová ponuka 

nezahŕňa tvorbu dopadových plôch. Prikladáme Vám i ilustračné foto z realizácií, príp. ilustračné 

obrázky prvkov. 
 

 Kombinovaná preliezka ECO – typ 1 (A00763) – je 

potrebné tvoriť dopadové plochy vo výmere 24 m2 

 
 

- rozmery zariadenia:                          93 x 183 x 196 cm 

- rozmery bezpečnostných zón:         445 x 535 cm (dlažba PIN-HOLE v hrúbke 70 mm – 24 m2) 

- kritická výška pádu (HIC):              189 cm 

- odporúčaný vek užívateľov:            3 – 14 rokov 
 

Cena kombinovanej preliezky ECO – typ 1 (A00763):   999 € s DPH/1 ks 

- montáž kombinovanej preliezky (A00763) – betónovanie:    380 € s DPH 
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 Kovová dvojhojdačka ECO pre dve deti s klasickými 

sedákmi (A00305) - nie je potrebné budovať dopadové 

plochy 

 
 
Rozmer zariadenia:                     326 x 199 x 244 (175) cm 

Bezpečnostná zóna:                    307 x 750 cm 

Výška pádu:                                128 cm (99 cm) 

Odporúčaný vek užívateľov:      3 – 14 rokov  
 

Cena kovovej dvojhojdačky ECO pre 2 deti s klasickými sedákmi: 710 € s DPH/1 ks 

Cena montáže dvojhojdačky – betónovanie:        150 € s DPH/1 ks 
 

 Lezecká zostava ECO – typ 1 (A00103) – je potrebné 

tvoriť dopadové plochy vo výmere 47 m2 

 

 
- rozmery zariadenia:                          281 x 407 x 202 cm 

- rozmery bezpečnostných zón:         581 x 807 cm (dlažba PIN-HOLE v hrúbke 45 mm – 47 m2) 

- kritická výška pádu (HIC):              120 cm 

- odporúčaný vek užívateľov:            3 – 14 rokov 
 

Cena oceľovej lezeckej zostavy ECO – typ 1 (A00103): 2 288 € s DPH/1 ks 

- montáž lezeckej zostavy (A00103) – betónovanie:       800 € s DPH 
 

Preprava dopytovaného tovaru:        100 € s DPH 
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REKAPITULÁCIA Cenovej ponuky:  

1. kombinovaná preliezka ECO – typ 1 (A00763):                      999 € s DPH/1 

ks 

2. montáž kombinovanej preliezky (A00763) – betónovanie:      380 € s DPH 

3. kovová dvojhojdačka ECO pre 2 deti s klasickými sedákmi:    710 € s DPH/1 

ks 

4. montáž dvojhojdačky (A00305) – betónovanie:                       150 € s DPH/1 

ks 

5. oceľová lezecká zostavy ECO – typ 1 (A00103):                    2 288 € s DPH/1 

ks 

6. montáž lezeckej zostavy (A00103) – betónovanie:                   800 € s DPH 

7. Preprava dopytovaného tovaru:                                             100 € s DPH 

SPOLU s montážou a prepravou:                                          5 427 € s DPH 
 

Ďakujeme.  

 

NIE SME PLATCAMI DPH – ceny sú konečné. 

 

V prípade otázok, nás prosím kontaktujte.  
 

--- 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

  

Denisa Hricová 

0918 646 849 

  

Ing. Lívia Bariaková  

0918 448 087 

 

DAR IHRISKO spol. s r. o. 

Ladomerská Vieska č. 130 

965 01  Žiar nad Hronom 

IČO: 51 462 371 

DIČ: 21 2071 4134 
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