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ZMLUVA O DIELO 
(ďalej len zmluva) 

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby „Úprava verejných plôch 
a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany", ustanovená v zmysle § 36 
a nasled. zákona SNR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, 
na základe rozhodnutia č. PO-06/1902-07/7071/UI Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len 
„KPÚ Prešov") zo dňa 28.07.2006 a v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1. Zhotovitel': Múzeum v Kežmarku 
Hradné nám. 42 
060 01 Kežmarok 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie 

č. účtu: 8523408300 
IČO: 37781227 
DIČ: 2021452323 
(v ďalšom len zhotovitel') 

Zhotovitel' nie je platcom DPH 

Pracovník poverený rokovaním s objednávateľom: 
vo veciach zmluvných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 
vo veciach technických a realizačných: Mgr. Marta Kučeravá, 
archeológ múzea 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka múzea 
DEXIA banka Slovensko a.s. 
expozitúra Starý Smokovec 

2 Objednávateľ: Mesto Lipany 

Štatutárny zástupca: 

bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Ing. Eduard Vokál 
primátor mesta 
VÚB Prešov 
2728-572/0200 

IČO: 327 379 
DIČ: 2020711572 
IČ DPH: 

(v ďalšom len objednávateľ) 

II. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je záchranný archeologický výskum na území stavby (ďalej len dielo) „Úprava 
verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany", 
v zmysle podmienok Rozhodnutia č. PO-06/1902-07/7071/UI KPÚ Prešov zo dňa 28.07.2006, 
ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane 
vyhotovenia výskumnej dokumentácie. 

2. Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich etapách: 

a) 1. etapa - povrchový prieskum počas zemných prác (sledovanie skrývky povrchovej vrstvy pred 
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úpravou povrchov) na celej ploche stavby (chodníky a iné verejné priestranstvá). 

b) 2. etapa - v miestach zistenia archeologických nálezov, resp. situácií počas I. etapy, resp. 
miestach, ktoré určí odborná komisia zložená z zástupcov KPÚ Prešov, realizátora výskumu 
a investora, zvolaná na miesto stavby počas I. etapy výskumu budú realizované archeologické 
sondy a to takým spôsobom, že dotknutá plocha bude začistená strojom s hladkou lyžicou 
a následne budú archeologickými metódami skúmané zistené archeologické situácie 

c) 3. etapa - spracovanie výsledkov výskumu 1.a 2. etapy vo výskumnej správe v rozsahu určenom 
príslušným zákonom a vyhláškami 

3. Zhotovitel' zvolá odbornú komisiu počas 1. etapy a po ukončení 2. etapy podľa čl. VII ods. 8 tejto 
zmluvy. Odborná komisia zhodnotí výsledky výskumu v etape 1. a 2. a v prípade zistenia 
archeologických nálezov z vysokou pamiatkovou hodnotou počas 1. a 2. etapy výskumu, určí 
ďalší postup výskumu. Závery odbornej komisie a ďalšie práce vyplývajúce z týchto záverov nie 
sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. Akékoľvek dodatočné práce budú realizované prílohou tejto 
zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. 
VI odsek 1 tejto zmluvy. 

III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

1. Vedúcim výskumu bude v zmysle § 36 ods. 3 zákona o ochrane pamiatkového fondu oprávnená 
osoba zhotoviteľa Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s 
reg. číslom 068.1 vydanom MK. 

2. Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 
ods.8 Z.z. č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 

3. Zhotovitel' vyhotoví 4 paré výskumnej dokumentácie a to do 60 dní od ukončenia terénnych prác. 
Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ stanovené v Rozhodnutí KPÚ Prešov číslo 
PO-06/1902-07/7071/U1, ktoré je súčasťou tejto Zmluvy o Dielo a tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy 
a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. zo dňa 15.06.2010, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VII. zmluvy o dielo na 
území stavby „Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej 
plochy Lipany" podľa čl. II, ods 1. zmluvy o dielo. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle 
zhotoviteľa. 

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, 
resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím plnenia 
predmetu zmluvy podľa čl. II zmluvy. Zhotovitel' sa zaväzuje že predmet zmluvy ČI. II. a ČI. III. 
tejto zmluvy uskutoční: 

Termín začatia terénnych prác: v súlade s harmonogramom stavebných prác 

Termín ukončenia terénnych prác : v súlade s harmonogramom stavebných prác 

Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu 
nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác. 

2. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín začiatku stavebných prác minimálne 30 dní 
pred termínom začiatku stavebných prác 
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3. Zhotovitel' je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s 

vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

4. Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, 
podľa čl. II odseku 1 zmluvy a čl. III odseku 3 zmluvy. 

VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena je určená na základe záväzných jednotkových cien. Jednotková cena práce odborného 
archeologického pracovníka je 12,00 Euro/hod (slovom: Dvanásť). Jednotková cena práce technika 
je 9,00 Euro/hod (slovom: Deväť). 

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II a III je stanovená dohodou zmluvných strán a 
je doložená položkovitou kalkuláciou ceny diela. 
Počet jednotiek, ktoré sa zhotovitel' zaväzuje dodať objednávateľovi je v rozsahu 

1. etapa: 
povrchový prieskum sledovanie prác 
Odborný pracovník: 30 hod. 
Technik: 30 hod. 

2. etapa: 
sondážny výskum 
Odborný pracovník: 70 hod. 
Technik: 70 hod. 

3. etapa 
dokumentácia zistení v 1 a 2. etape 
Spracovanie výskumnej dokumentácie: 800,00 Eur 

Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu 2900,00 Eur (slovom: 
Dvetisícdeväťsto) za 1. až 3. etapu vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie, a to v prípade, 
že v 2. etape nebudú zistené archeologické nálezy vysokej pamiatkovej hodnoty. Zhotovitel' nie je 
platcom DPH. 

3. V prípade, že počas 1. a 2. etapy výskumu budú zistené archeologické nálezy vysokej pamiatkovej 
hodnoty, bude pokračovanie výskumu riešené na základe záverov komisie uskutočnenej po 
ukončení 2. etapy výskumu, v súlade s čl. II ods. 3 zmluvy o dielo, dodatkom k zmluve o dielo. 

4. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom v dohodnutej lehote 
splatnosti 20 dní od doručenia faktúry, prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. 
I zmluvy. 

5. Zhotovitel' bude celkovú cenu diela podľa č. VI ods. 1 zmluvy o dielo fakturovat' po vyhotovení 
výskumnej dokumentácie a jej odsúhlasení objednávateľom. Po pripísaní faktúrovanej platby na 
účet dodávateľa bude 1 paré výskumnej dokumentácie bezodkladne odovzdané na príslušný KPÚ. 
Jedno paré výskumnej dokumentácie obdrží objednávateľ do 5 dní odo dňa pripísania faktúrovanej 
platby na účet zhotoviteľa. 

6. Zhotovitel' si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi 
vo výške 0,03% z faktúrovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do zaplatenia 
faktúrovanej čiastky. 

VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

1. Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí sprístupnenie celej plochy 
určenej na výskum. Plocha výskum bude vopred geodeticky vymeraná a vyznačená v teréne. 

2. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady 
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a) Mechanizmy na realizáciu sondážneho výskumu na území stavby v 2. etape 
archeologického výskumu, tak aby boli splnené podmienky Rozhodnutia KPÚ Prešov 
v prílohe číslo 1 tejto zmluvy 

b) pracovníkov na kopáčske práce počas realizácie 2. etapy - sondážneho výskumu na 
území stavby 

c) geodetické zameranie vo všetkých etapách výskumu 
3. Zhotovitel' v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce, kresličské a meračské 

práce v cene diela. 
4. Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
5. Zhotovitel' oznámi začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní KPÚ Prešov 
6. Zhotovitel' zvolá priebežnú a záverečnú odbornú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Prešov. 

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím KPÚ 
Prešov, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a v dohodnutom rozsahu prác. 

2. Zhotovitel' zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných strán 
a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

1. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť dohodou. 

3. Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 
že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili 
v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných 
strán podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa: www.lipany.sk. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia. 

V Lipanoch dňa 5 * - ^ &ó V Kežmarku dňa /ŕ? Ob 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

IX. ZMENA A RUŠENIE ZMLUVY 

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Za zhotoviteľa 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

4 

http://www.lipany.sk

