
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE 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", ustanovenej 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, ktorým sa mení a dopĺňa či. II Predmet 
zmluvy, či. V Dojednaná doba na zhotovenie diela a či. VI Cena diela a platobné podmienky 

I. ZMLUVNE STRANY 

1 Zhotovitel1: Múzeum v Kežmarku 
Hradné nám. 42 
060 01 Kežmarok 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie 

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

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

Zhotoviteľ nie je platcom DPH 

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

2 Objednávateľ: Mesto Lipany 
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany 

Štatutárny zástupca: 

bankové spojenie: 
číslo účtu: 

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

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

327 379 
2020711572 

(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 /Ul 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 je realizovaný v nasledujúcich etapách: 
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a) 1. etapa - sledovanie výkopových prác počas stavebných prác, povrchový prieskum počas 
zemných prác (sledovanie skrývky povrchovej vrstvy pred úpravou povrchov) na celej ploche 
stavby (chodníky a iné verejné priestranstvá), 

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

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

III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

ČI. III sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemení 

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

ČI. IV sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemení 

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 či. II zmluvy. Zhotoviteľ 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 : 30.10.2013 

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

Body č. 2, 3, 4 či. V sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemenia 

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 či. II a III je stanovená dohodou zmluvných strán a 
je doložená položkovitou kalkuláciou ceny diela. 

Počet jednotiek, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodať objednávateľovi je v rozsahu 

1. etapa: 
povrchový prieskum, sledovanie prác 
Odborný pracovník: 10 hod. 
Technik (vodič služobného vozidla): 10 hod. 

3. etapa 
dokumentácia zistení v 1. etape 
Spracovanie výskumnej dokumentácie: 240 Eur 

Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu 450,00 Eur (slovom: 
Štyristopäťdesiat) za 1. a 2. etapu vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie. Zhotoviteľ nieje 
platcom DPH. 
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3. 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 či. 
I zmluvy. 

5. Zhotoviteľ 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. Zhotoviteľ 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 

ČI. VII sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemení. 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

ČI. VII sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemení 

IX. ZMENA A RUŠENIE ZMLUVY 

ČI. IX sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemení 

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ČI. X sa dodatkom č. 1 k zmluve o dielo nemení 

V Lipanoch dňa 15.10.2013 V Kežmarku dňa . J . Ž J č . t o . f Á . 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa 

M í l z e u m v K e ž m a r k u 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 
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