
Z m l u v a o dielo č. 19 /OV/2014 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka) 

(ďalej len "zmluva") 

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby:„Rekonštrukcia MK a 
chodníkov na ulici Slavkovskej, Spišská Sobota", v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon" ) a na základe 
rozhodnutia č. PO-10/44-03/1020/Mx Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov") 
zo dňa 04.02.2010 a na základe rozhodnutia o odvolaní č. PÚ-10/513-2/2596/22/Kub Pamiatkového 
úradu SR Bratislava (ďalej len PÚ SR Bratislava) zo dňa 03.05.2010. 

ČI. I 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len objednávateľ) 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 
00 326 470 
2021031144 
Mesto Poprad nie je platcom DPH 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 

1.2 Zhotovitel': 

Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach zmluvných: 
Zástupca na rokovanie 
veciach technických 
a realizačných: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: (ďalej len zhotovitel') 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné nám. 42 
060 01 Kežmarok 
Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea 

Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 

Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 

37781227 
2021452323 
Zhotovitel' nie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko a.s. 
expozitúra Starý Smokovec 
SK66 5600 0000 0085 2340 8300 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je záchranný archeologický výskum na území stavby: (ďalej len dielo) 
„Rekonštrukcia MK a chodníkov na ulici Slavkovskej, Spišská Sobota" na pare č KN- C 1787/1 
k.ú. Spišská Sobota v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov č. PO-10/44-03/1020/Mx zo dňa 04.02.2010 
a v súlade s rozhodnutím o odvolaní PÚ SR Bratislava č. PÚ-10/513-2/2596/22/Kub zo dňa 
03.05.2010, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane 
vyhotovenia výskumnej dokumentácie. 
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2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich etapách: 

a) 1.etapa - sledovanie výkopových prác počas stavebných prác 

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

2.3 V prípade, že v1. etape výskumu podľa či. II. bod 2.2 pism. a tejto zmluvy dôjde k zisteniu 
relevantných nálezových situácií (t.j. zisteniu archeologických objektov), zvolá zhotovitel' bezodkladne 
odbornú komisiu, ktorá určí ďalší postup výskumu. Odborné práce súvisiace s dokumentáciou 
a výskumom relevantných nálezových situácií a ďalšie práce vyplývajúce zo záverov odbornej komisie 
nie sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. Akékoľvek dodatočné práce vyplývajúce z výsledkov 1. etapy 
výskumu budú predmetom dodatku tejto zmluvy. 

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

III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

3.1 Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 
ods.8 pamiatkového zákona. 

3.2 Vedúcim výskumu bude podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba zhotoviteľa 
Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s reg. číslom 068 1 
vydanom Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR"). 

3.3 Zhotovitel' zabezpečí vyhotovenie 4 paré výskumnej dokumentácie a to do 45 dní od ukončenia 1. 
etapy archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ Prešov 
stanovenými v Rozhodnutí KPÚ Prešov číslo PO-10/42-03/1001 /Mx zo dňa 02.02.2010 a v súlade s 
rozhodnutím o odvolaní PÚ SR Bratislava č. PÚ-10/513-2/2596/22/Kub zo dňa 03.05.2010 a musí 
obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. ktorou sa vykonáva pamiatkový 
zákon. 

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VIII. zmluvy o 
dielo na území stavby „Rekonštrukcia MK a chodníkov na ulici Slavkovskej, Spišská Sobota ", 
na pare. č. KN - 1787/1 k.ú. Spišská Sobota podľa či. II., bod 2.1. tejto zmluvy. Výskumná 
dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa. 

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 

5.1 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 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje že predmet zmluvy podľa či. II. a či. III. tejto 
zmluvy uskutoční: 

a) termín začatia archeologického výskumu: 

1. etapy: v súlade s harmonogramom stavebných prác 

b) termín ukončenia archeologického výskumu: 

1. etapy: 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. 
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5.2 Zhotovitel' je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s 
vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, podľa 
či. II. bod 2.1 tejto zmluvy a podľa či. III. bod 3.3 tejto zmluvy. 

VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa či. II. a III. je stanovená dohodou 
zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z., ocenách v znení neskorších predpisov, 
vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena za dielo je spracovaná zhotoviteľom v cenovej ponuke zo dňa 
26.07.2013 a tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa závazná 
a predstavuje sumu: 

Cena spolu celkom 470,- € 

(slovom štyristosedemdesiat eur) 

Zhotovitel' nieje platcom DPH. 

6.2 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 
a odovzdanie predmetu zmluvy. 

6.3 V prípade, že počas 1. etapy výskumu podľa či. II. bod 2.2 písm. a) tejto zmluvy budú zistené 
relevantné nálezové situácie, bude pokračovanie výskumu riešené, v súlade s či. II bod 2.3 zmluvy 
o dielo, dodatkom k zmluve o dielo. V prípade, že počas 1. etapy výskumu podľa či. II. bod 2.2 písm. 
a) tejto zmluvy budú zistené závažné archeologické nálezy mimoriadnej pamiatkovej hodnoty, bude 
pokračovanie výskumu riešené na základe záverov komisie uskutočnenej bezodkladne, v súlade s či. 
II. bod 2.3 tejto zmluvy, dodatkom k tejto zmluve. 

6.3 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 

6.4 Objednávateľ a zhotovitel' sa dohodli, že cena za dielo bude zhotovitelovi uhradená na základe 
faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní 3 paré výskumnej dokumentácie 

6.5 Po pripísaní faktúrovanej platby na účet zhotoviteľa. zhotoviteľ doručí 1 paré výskumnej 
dokumentácie do 5 dní Pamiatkovému úradu SR (ďalej len „PÚ SR"), kde bude posúdené odbornou 
komisiou PÜ SR v zákonnej lehote. 

6.6 Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotovitelovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.8 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte 
Mesta Poprad. 

ČI. VII. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

7.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 
pokuty a sankcie. 

7.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v či. II. ods. 2.2 písm. b) po lehote uvedenej v či. III. ods. 3.3 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa či. VI. bod 6.1 za 
každý kalendárny deň omeškania. 

7.3 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru za vykonané dielo v dohodnutej lehote splatnosti 
podľa či. V. bodu 5.4 zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa 
sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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7.3 Ak zhotoviteľ nezačne s realizáciou archeologického výskumu v čase podľa či. V. bod 5.1 pís. a), 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý kalendárny deň omeškania. 

7.4 Ak zhotoviteľ nedoručí 1 paré výskumnej dokumentácie v čase podľa č. VI. bod 6.5 zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa či. VI. bod 6.1 za každý 
kalendárny deň omeškania. 

7.5 Ak zhotoviteľ neoznámi začatie a ukončenie 1. etapy archeologického výskumu v čase podľa č. 
VIII. bod 8.8 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa či. VI. 
bod 6.1 za každý kalendárny deň omeškania. 

7.6 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 30 dní odo dňa ich doručenia 
druhej zmluvnej strane. 

7.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta 

VIII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

8.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí sprístupnenie celej plochy určenej 
na výskum. 

8.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, 
resp. iné grafické podklady ako aj porealizačné geodetické zameranie stavby s technickou správou 
a zoznamom súradníc (polohopis a nadmorská výška) meraných bodov. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím KPÚ Prešov 
číslo PO-10/42-03/1001/Mx zo dňa 02.02.2010. 

8.4 Objednávateľ bezodplatne odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 
9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 odsek. 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov KPÜ Prešov so 
žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska a 1 vyhotovenie Archeologickému ústavu Slovenskej 
akadémie vied (ďalej len „AÚ SR"). 

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenie Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky v Bratislave 
k výsledkom výskumu. 

8.6 Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce, kresličské a meračské 
práce v cene diela. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

8.8 Zhotoviteľ oznámi začatie a ukončenie 1. etapy archeologického výskumu do 5 dní KPÚ Prešov 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

9.1 Zhotoviteľ 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. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

X. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY 

10.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných 
strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
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XI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 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. 

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

11.3 Zmluvné strany 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. 

11.4 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa či. I. bod 1.1. 

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

V Poprade dňa V Poprade dňa ./.ff.:..0.}....^0.1.^ 

Za objednávateľa: 
Mesto Poprad 

Za zhotoviteľa: 
Múzeum v Kežmarku 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka múzea 

\ 
Múzeum v Kežmarku 

Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 
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KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hlavná 115, 080 01 Prešov 

Číslo konania: PO-10/44-03/1020/Mx 
Vybavuje: Ing.arch. Maximová, č. t. 052/2451124, 

Dr. Lukáč, č. t. 051/2452 121 
V Prešove dňa: 04.02.2010 

- B -02- 2010 
(C 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a odsek 2 písmeno e) zákona NR SR Č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon") ako vecne a podľa § 9 odsek 5 citovaného zákona miestne príslušný správny orgán na úseku 
ochrany pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok") vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 32 odsek 7, v nadväznosti na § 32 odsek 5 
pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území, podanej dňa 10.12.2010 Mestským úradom Poprad, Nábrežie Jána Pavla ü. 
2802/3, 058 42 Poprad, vlastníkom miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Slavkovskej 
v Poprade - Spišskej Sobote, pozemok pare. č. 1787/1 v k.ú. Spišská Sobota, nehnuteľnosti ktorá 
sa nachádzajú na území Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota, zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu, v registri pamiatkových rezervácií pod číslom 6, pred začatím úpravy 
nehnuteľnosti rozhodol, že 

zámer rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov, a odvedenie dažďových vôd v úseku 
Slavkovskej ulice v Pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, pozemok pare. Č. 1787/1 v k. ú. 
Spišská Sobota 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 

p r í p u s t n ý 

pri dodržaní nasledovných podmienok: 

1. Pri návrhu a realizácii úprav miestnej komunikácie a chodníka nadviazať na existujúce 
parametre, komunikačné väzby, materiálové a vzhľadové riešenie komunikácií a verejných 
priestranstiev Sobotského námestia (riešenie povrchov a vymedzenia komunikácií, riešenie 
zbytkových plôch a mestského mobiliáru). 

2. Povrchovú úpravu chodníka navrhnúť a realizovať s použitím prírodného pravouhlého 
kamenného dlažobného materiálu, ktorého typ a spôsob ukladania bude identický 
s úpravou Sobotského námestia a bude vopred prerokovaný s Krajským pamiatkovým 
úradom Prešov. 

3. Ostatné zbytkové plochy riešiť v kombinácii použitého dlažobného materiálu a plôch 
zelene. 

4. Povrch cestnej komunikácie riešiť v materiáii identickom s povrchom cestnej komunikácie 
na Sobotskom námestí (asfaltobeton). 

T e l e f ó n : - 4 2 1 - 5 1 /2452 812 
Fax: + 4 2 1 - 5 1 /2452 855 

IČO: 317 55 194 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
E-mail: pupo@stonline.sk Číslo účtu: 7000068998/8180 

mailto:pupo@stonline.sk


Niveletu komunikácií oproti existujúcemu stavu nenavyšovať, naopak v maximálnej 
možnej miere sa priblížiť k historickej nivelete územia, ktorá bude preukázaná 
predstihovým archeologickým výskumom. 
Spádovanie spevnených plôch riešiť priaznivo k okolitej historickej zástavbe. 
Plánovaný zámer úpravy nehnuteľnosti je možné realizovať iba na základe prípravnej 
dokumentácie v rozsahu architektonickej štúdie spracovanej na základe presného 
výškového a polohového zamerania územia a následne projektovej dokumentácie, 
v rozsahu realizačného projektu. 
Projektovú dokumentáciu úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území, môže v zmysle § 
32 odsek 8 vypracovať len fyzická osoba autorizovaná na projektovú Činnosť zákonom 
SNR č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.. 

9. Projektovú dokumentáciu v zmysle § 32 odsek 9 je vlastník povinný v priebehu 
spracovania prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov z hľadiska zachovania 
pamiatkových hodnôt pamiatkového územia. 

10. Požadovanú prípravnú a projektovú dokumentáciu úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území, v zmysle § 32 odsek 10 pamiatkového zákona, predloží vlastník Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov, ktorý ku nej vydá osobitné záväzné stanovisko. 

11. Vzhľadom na to, že Pamiatková rezervácia Spišská Sobota (d'alej aj „PR Spišská Sobota") 
je evidovanou archeologickou lokalitou, je potrebné na mieste plánovaných úprav 
nehnuteľnosti realizovať archeologický výskum, ktorého výsledky je potrebné zapracovať 
do projektovej dokumentácie. 

12. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
podľa § 36 odsek 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 
výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou 
uzatvoria pred začatím výskumu podľa § 36 odsek 2 pamiatkového zákona dohodu, 
o čom písomne upovedomia Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, 
ktorá bude vykonávať archeologický výskum, 
odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej 
oprávnenou osobou podľa § 39 odsek 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 odsek 7 
vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úrad Prešov so žiadosťou 
o vydanié záväzného stanoviska v lehote do 60 dní, ak tak neurobí oprávnená osoba, 
zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových 
úradoch a Pamiatkovom úrade SR. 

Ďalšie podmienky stanovené správnym orgánom : 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 36 odsek 1 a § 39 odsek 3 pamiatkového zákona 
a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu 

1. určuje podmienky vykonávania výskumu: 

a) druh výskumu: Archeologický 
b) realizátor výskumu: Právnická osoba oprávnená v zmysle § 36, ods. 2 pamiatkového 

zákona vykonávať archeologické výskumy. Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov 
podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona uzatvorí pred začatím výskumu so stavebníkom 
dohodu, v ktorej sa určia konkrétne podmienky vykonávania výskumu. Náklady na 
výskum hradí v zmysle § 38 pamiatkového zákona stavebník. 

5. 

6. 
7. 

8. 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 
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c) miesto vy konávania výskumu: PR Spišská Sobota - na mieste pripravovanej 
rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov a odvedenie dažďových vôd v úseku 
Ulice Slavkovskej, pozemok pare. č. 1787/1. 

d) rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na mieste výkopových prác 
súvisiacich so stavebnými prácami. 

e) spôsob vykonávania výskumu: Výskum sa uskutoční v predstihu sondou na určenie 
nárastu nivelety a formou sledovania výkopových prác na ďalších úsekách stavby. 
Situovanie sondy určí na mieste štátny zamestnanec Krajského pamiatkového úradu 
Prešov, pracovisko Levoča. 

f) predpokladané trvanie výskumu: cca 10 dní a počas výkopových prác. 

2. ukladá oprávnenej osobe: 

a) oznámiť začatie výskumu do 15 dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, 
b) prihliadať na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými predpismi, 
c) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami, 
d) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov 

z výskumu, 
e) postupovať pri výskume tak, aby bol zachytený vývoj dotknutého priestoru, nárast 

nivelety terénu, s doložením zistených skutočností v denníku archeologického výskumu 
(technický denník), odbornom denníku alebo nálezových listoch, kvalitnej fotografickej 
dokumentácii a kresebnej dokumentácii pozostávajúcej z celkovej situácie na podklade 
polohopisného a výškopisného zamerania a profilov sond, kultúrnych vrstiev, resp. 
objektov, 

f) nezačať výskum skôr, ak n ie je zabezpečená následná ochrana nálezov, 
g) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej správe podľa § 7 odsek 7 

Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane pamiatkového fondu a ktorú je nevyhnutné odovzdať bezodplatne podľa 
§ 39 ods. 9 pamiatkového zákona do 60 dní od skončenia výskumu na Krajský 
pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, 

h) držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39, odsek 10 pamiatkového zákona, až do 
prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40, odsek 8 a 9 pamiatkového zákona. 

Štátny dohľad v priebehu úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území v zmysle § 13 
pamiatkového zákona bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov. 

Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je potrebné prerokovať a schváliť 
správnym orgánom, ktorý ho vydal t.j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý 
sa vzťahuje. 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie/povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle 
stavebného zákona. 

Odôvodnenie: 
Krajský pamiatkový úrad Prešov po preskúmaní predloženého zámeru úpravy nehnuteľnosti 

v pamiatkovom území a skonštatoval, že realizácia plánovaného zámeru pri splnení vyššie uvedených 
podmienok tohto rozhodnutia bude skvalitňovať prostredie Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota. 

Zámerom vlastníka je úprava miestnej komunikácie a chodníkov a realizácia odvedenia 
dažďových vôd v úseku Slavkovskej ulice, ktorá prepája Sobotské námestie s Brokoffovou ulicou. 
Historicky táto komunikácia smerovala zo Sobotského námestia na sever do Veľkého Slavkova. 
Podmienky pre plánovanú úpravu tejto komunikácie nadväzujú na existujúce riešenie verejných 
priestranstiev a komunikácií Sobotského námestia realizovaných v roku 2000. Kvalitná projektová 
príprava predmetného zámeru je predpokladom pre vytvorenie hodnotného uličného priestoru na 
území pamiatkovej rezervácie. 
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Pripravovaná realizácia úprav miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Slavkovskej 
v Poprade - Spišskej Sobote sa má realizovať v PR Spišská Sobota, ktorá patrí medzi najstaršie 
urbanistické celky mestského charakteru na Spiši. Historické jadro Spišskej Soboty predstavuje 
dôležitú archeologickú lokalitu polykultúrneho charakteru. Z historického jadra pochádzajú viaceré 
nálezy sídliskového a fúnerálneho charakteru zo stredoveku a novoveku a to aj blízkosti pripravovanej 
stavby. Najnovšie výskumy doložili aj osídlenie z praveku a doby rímskej. Je však veľmi 
pravdepodobné vzhľadom na urbanistický vývoj Spišskej Soboty, že počas výkopových prác budú 
porušené vrstvy z obdobia stredoveku a včasného novoveku. Nemožno tiež vylúčiť, že pri stavebných 
a s nimi spojených výkopových prácach môže dôjsť k narušeniu iných archeologických objektov. 
Navyše akékoľvek zemné práce na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území a evidovaných 
archeologických lokalitách sú prípustné len za podmienky vykonania archeologického výskumu na 
stavbou dotknutej ploche, ktorý zdokumentuje nehnuteľné archeologické nálezy a zabezpečí následnú 
ochranu archeologickým výskumom vyzdvihnutých hnuteľných archeologických nálezov. 

Pri stanovení podmienok vychádzal správny orgán z poznania a posúdenia existujúceho stavu 
územia a zo Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia pamiatkovej rezervácie Spišská 
Sobota. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako j c uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia 
prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Prešov na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Bratislava. 

PhDr. Mária Poláková 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 

Rozhodnutie sa doručuje: 
1. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla H. 2802/3,058 42 Poprad 

2. Mestský úrad Poprad, odbor výstavby, Nábrežie Jána Pavla H. 2802/3, 058 42 Poprad 
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu 



Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 

PAMIATKOVÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Číslo konania: PÚ-10/513-2/2596/22/Kub 
V Bratislave dňa: 03. 05. 2010 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej iba „Pamiatkový úrad SR") je podľa 
ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") miestne príslušným správnym orgánom 
s celoslovenskou pôsobnosťou vykonávať štátnu správu vo veciach zverených mu zákonom 
a podľa ustanovenia § 10 ods. 1 pamiatkového zákona je vecne príslušný vykonávať 
v druhom stupni štátnu správu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské 
pamiatkové úrady. 

Pamiatkový úrad SR rozhodoval podľa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. f) zákona 
o odvolaní proti rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov") 
č. PO-10/44-03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 2010, ktorým KPÚ Prešov rozhodol o zámere 
obnovy miestnej komunikácie a chodníkov v úseku Slavkovskej ulice v Poprade - Spišskej 
Sobote, pare. č. 1787/1, k. ú. Spišská Sobota, situovanej na území Pamiatkovej rezervácie 
Spišská Sobota, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri 
pamiatkových rezervácií pod č. 6 (ďalej len „predmetná nehnuteľnosť"). 

Odvolanie proti rozhodnutiu KPÚ Prešov č. PO-10/44-03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 
2010 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie") podalo dňa 23. 02. 2010 Mesto Poprad, so sídlom 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, ktoré je podľa LV č. 1 vlastníkom predmetnej 
nehnuteľnosti (ďalej aj „vlastník"). 

V odvolaní vlastník predmetnej nehnuteľnosti namieta proti bodom 11. a 12. vo 
výroku napadnutého rozhodnutia, ktorými KPÚ Prešov určil požiadavku realizovať na mieste 
plánovaných úprav predmetnej nehnuteľnosti archeologický výskum a v súlade 
s ustanoveniami pamiatkového zákona uložil vlastníkovi ďalšie povinnosti. Ďalej sa 
v odvolaní uvádza, že zámerom obnovy je úprava vozovky a povrchu priľahlých chodníkov, 
odvedenie povrchových vôd z telesa vozovky do hĺbky maximálne 550 mm a zásah 
do konštrukcie chodníkov do hĺbky max. 35 mm. Na základe uvedeného odvolatel' žiada 
o zrušenie bodov 11. a 12. napadnutého rozhodnutia. 

Pamiatkový úrad SR ako príslušný odvolací orgán podľa ustanovenia § 58 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
(ďalej iba „správny poriadok") vydáva podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku toto 

Pamiatkový úrad SR preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu podľa 
ustanovenia § 59 ods. 1 správneho poriadku a zistil, že odvolanie je prípustné a bolo podané 
v zákonnej lehote. Zároveň dospel k záveru, že prvostupňový správny orgán v konaní nezistil 

r o z h o d n u t i e o o d v o l a n í . 

Telefón: + 4 2 1 220 464 351 
Fax: + 4 2 1 254 775 844 

IČO: 31755194 
E-mail: DOdalelna@paniiatkv.gov.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo ú í tu : 70 000 68 998/8180 
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presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 správneho poriadku a následne vydal 
rozhodnutie v rozpore s ustanovením § 46 správneho poriadku. 

Z týchto dôvodov Pamiatkový úrad SR rozhodnutie KPÚ Prešov č. PO-10/44-
03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 2010 podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku 
nasledovne 

m e n í : 

Podmienky č. 1. až č. 10. vo výroku rozhodnutia KPÚ Prešov č. PO-10/44-
03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 2010 zostávajú zachované. 

Podmienky č. 11. a č. 12. vo výroku rozhodnutia KPÚ Prešov č. PO-10/44-
03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 2010 Pamiatkový úrad SR podľa § 32 ods. 7 zákona 
n a h r á d z a nasledujúcimi novými podmienkami: 

11. Vzhľadom k tomu, že Pamiatková rezervácia Spišská Sobota (ďalej aj „PR Spišská 
Sobota") je evidovanou archeologickou lokalitou je potrebné na mieste plánovaných 
úprav nehnuteľnosti realizovať archeologický výskum formou sledovania výkopových 
prác. 

12. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum. 
b) podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 

výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou 
uzatvoria pred začatím výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona dohodu, 
o čom písomne upovedomia Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej len „KPÚ 
Prešov"). 

c) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, 
ktorá bude vykonávať archeologický výskum. 

d) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej 
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 ods. 7 
vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane pamiatkového fondu KPÚ Prešov so žiadosťou o vydanie záväzného 
stanoviska v lehote do 60 dní, ak tak neurobí oprávnená osoba. Jedno vyhotovenie 
výskumnej dokumentácie ai Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied na 
vedenie evidencie podľa § 41 ods. 1 pamiatkového zákona. 

e) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových 
úradoch a Pamiatkovom úrade SR. 

„Ďalšie podmienky stanovené správnym orgánom" uvedené vo výroku 
rozhodnutia KPÚ Prešov č. PO-10/44-03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 2010 Pamiatkový úrad 
SR n a h r á d z a nasledovne: 

Ďalšie podmienky stanovené správnym orgánom: 

KPÚ Prešov podľa § 36 ods. 1 a § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového 
fondu 

1. určuje podmienky vykonávania výskumu: 
a) druh výskumu: Archeologický 
b) realizátor vykonávať archeologické výskumy. Osoba oprávnená na vykonávanie 

výskumov podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona uzatvorí pred začatím výskumu so 



stavebníkom dohodu, v ktorej sa určia konkrétne podmienky vykonávania výskumu. 
Náklady na výskum hradí v zmysle § 38 pamiatkového zákona stavebník. 

c) miesto vykonávania výskumu: PR Spišská Sobota - na mieste pripravovanej 
rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov a odvedenie dažďových vôd v úseku 
Ulice Slavkovskej, pozemok pare. č. 1787/1. 

d) rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na mieste výkopových prác 
súvisiacich so stavebnými prácami. 

e) spôsob vykonávania výskumu: Výskum sa uskutoční formou sledovania výkopových 
prác na stavbe. 

f) predpokladané trvanie výskumu: počas výkopových prác. 

2. ukladá oprávnenej osobe: 
a) oznámiť začatie výskumu do 5 dní KPÚ Prešov, 
b) prihliadať na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými predpismi, 
c) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami, 
d) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov 

z výskumu 
e) pri výskume zachytiť vývoj dotknutého priestoru, nárast nivelety terénu, s doložením 

zistených skutočností v denníku archeologického výskumu (technický denník), odborom 
denníku alebo nálezových listoch, kvalitnej fotografickej dokumentácii a kresebnej 
dokumentácii pozostávajúcej z celkovej situácie na podklade polohopisného 
a výškopisného zamerania a profilov sond, kultúrnych vrstiev, resp. objektov, 

f) nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov, 
g) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej správe podľa § 7 ods. 7 

Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu a ktorú je nevyhnutné odovzdať bezodplatne podľa § 39 ods. 9 
pamiatkového zákona do 60 dní od skončenia výskumu na KPÚ Prešov, pracovisko 
Levoča a Archeologicky ústav Slovenskej akadémie vied, 

h) držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona, až do 
prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona. 

Ostatné časti výroku rozhodnutia KPÚ Prešov č. PO-10/44-03/1020/Mx zo dňa 
04. 02. 2010 zostávajú nezmenené. 

Odôvodnenie: 

KPÚ Prešov vydal dňa 04. 02. 2010 rozhodnutie č. PO-10/44-03/1020/Mx, v ktorom 
podľa § 32 ods. 7 pamiatkového zákona schválil zámer obnovy miestnej komunikácie 
a chodníkov v úseku Slavkovskej ulice v Poprade - Spišskej Sobote. Rozhodnutie bolo 
vydané na základe žiadosti Mesta Poprad, so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 
Poprad, ktoré je podľa výpisu z LV č. 1, vedeného Správou katastra Poprad, je vlastníkom 
predmetnej nehnuteľnosti situovanej v PR Spišská Sobota. 

Odvolanie proti rozhodnutiu KPÚ Prešov č. PO-10/44-03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 
2010 podal vlastník predmetnej nehnuteľnosti dňa 23. 02. 2010, pričom namieta proti bodom 
11. a 12. napadnutého rozhodnutia, ktorými KPÚ Prešov určil požiadavku realizovať 
na mieste plánovaných úprav predmetnej nehnuteľnosti archeologický výskum a v súlade 
s ustanoveniami pamiatkového zákona uložil vlastníkovi ďalšie povinnosti. Ďalej sa 
v odvolaní uvádza, že zámerom obnovy je úprava vozovky a povrchu priľahlých chodníkov, 
odvedenie povrchových vôd z telesa vozovky do hĺbky maximálne 550 mm a zásah 
do konštrukcie chodníkov do hĺbky max. 35 mm. Na základe uvedeného odvolatel' žiada 
o zrušenie bodov 11. a 12. napadnutého rozhodnutia. 
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Na základe podaného odvolania Pamiatkový úrad SR ako odvolací orgán podľa 
ustanovenia § 59 ods. 1 správneho poriadku v celom rozsahu preskúmal napadnuté 
rozhodnutie, ako aj správne konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 pamiatkového zákona základná ochrana 
pamiatkového územia je súhrn činností a opatrení, ktorými orgány štátnej správy a orgány 
územnej samosprávy v spolupráci s vlastníkmi nehnuteľností zabezpečujú zachovanie 
pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj 
vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických 
súborov a vhodné technické vybavenie pamiatkového územia. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 3 pamiatkového zákona zásady ochrany pamiatkovej 
rezervácie alebo pamiatkovej zóny obsahujú požiadavky na primerané funkčné využitie 
územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, objektovej 
skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, prvkov interiéru a uličného 
parteru, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne 
ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia. 

Historické jadro Spišskej Soboty predstavuje dôležitú archeologickú lokalitu 
polykultúrneho charakteru. Z chráneného pamiatkového územia pochádzajú viaceré nálezy 
sídliskového a funerálneho charakteru z obdobia stredoveku a novoveku a to aj v blízkosti 
pripravovanej stavby. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 5 pamiatkového zákona pred začatím novej stavby 
alebo úpravy pozemku alebo stavby, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza 
v pamiatkovom území, je vlastník takejto nehnuteľnosti povinný vyžiadať si rozhodnutie KPÚ, 
a to predložením žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území. 

Následne v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 pamiatkového zákona krajský 
pamiatkový úrad v rozhodnutí uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov 
chránených týmto zákonom prípustný a určí podmienky vykonania úprav nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území, najmä zásady objemového členenia, výškového usporiadania 
a architektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti. Krajský pamiatkový úrad určí, či tieto 
úpravy možno vykonať iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie 
a projektovej dokumentácie. 

Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona je pamiatkový výskum 
odborná činnosť zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových 
územiach, archeologických nálezoch a o archeologických nálezískách. Vykonáva sa na 
prípravu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, na vypracovanie zásad ochrany 
pamiatkových území a na vedecké a dokumentačné účely. 

Podľa ustanovenia § 39 ods. 3 pamiatkového zákona druh, rozsah, spôsob 
vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi určí vo svojom rozhodnutí podľa § 32 ods. 4 
a 7 alebo podľa § 37 ods. 3 krajský pamiatkový úrad. 

Z uvedených ustanovení pamiatkového zákona je teda zrejmé, že úpravou 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území sa rozumejú všetky druhy prác, pričom vlastník 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území je povinný vyžiadať si k týmto prácam rozhodnutie KPÚ 
o zámere obnovy. KPÚ Prešov je pri výkone základnej ochrany pamiatkového územia 
viazaný aktualizovanými Zásadami ochrany obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt 
územia Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota vypracovanými v roku 2006, kde je uvedené, 
že: „Akékoľvek zemné práce na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území a evidovaných 
archeologických lokalitách sú prípustné len za podmienky vykonania archeologického 
výskumu na stavbou dotknutej ploche, ktorý zdokumentuje nehnuteľné archeologické nálezy 
a zabezpečí následnú ochranu archeologickým výskumom vyzdvihnutých hnuteľných 
archeologických nálezov." 
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Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú 
najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj 
skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. 
Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť 
presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

Odvolací orgán po dôkladnom preskúmaní spisu prvostupňového správneho orgánu 
dospel k záveru, že KPÚ Prešov nezistil presne a úplne skutočný stav veci, tak ako to 
ustanovuje § 32 správneho poriadku a následne vydal rozhodnutie v rozpore s ustanovením 
§ 46 správneho poriadku. KPÚ Prešov rozhodol správne, keď pred úpravou predmetnej 
nehnuteľnosti rozhodol o povinnosti vykonať archeologický výskum a určil druh, rozsah 
a spôsob jeho vykonávania. Z podkladov pre rozhodnutie však bolo zrejmé, že vlastník 
predmetnej nehnuteľnosti plánuje iba úpravu povrchu vozovky a predpokladá zásah v teréne 
maximálne do hĺbky 550 mm, čo mal KPÚ Prešov zohľadniť pri určení druhu, rozsahu a 
spôsobu archeologického výskumu. 

Pamiatkový úrad SR dospel po posúdení plánovaného rozsahu prác k záveru, že je 
postačujúce vykonať archeologický výskum formou sledovania výkopových prác počas 
realizácie stavby. 

Vzhľadom na uvedené Pamiatkový úrad SR zmenil rozhodnutie KPÚ Prešov č. PO-
10/44-03/1020/Mx zo dňa 04. 02. 2010 tým, že upravil podmienky vykonávania 
archeologického výskumu. 

Z týchto dôvodov rozhodol odvolací orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno podľa § 59 ods. 4 správneho 
poriadku ďalej odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 

námestník generálnej riaditeľky 

Doručí sa: 
- Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

Na vedomie: 
- Krajský pamiatkový úrad Prešov 
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Mesto Poprad 
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Kežmarok 2013-07-26 

Vec: Cenová ponuka na vykonanie archeologického výskumu v Pamiatkovej 
rezervácii Spišská Sobota na mieste pripravovanej stavby 

Rekonštrukcia MK a chodníkov na ulici Slavkovská, Spišská Sobota 

Realizácia archeologického výskumu zahŕňa prácu v odbornú prácu v teréne - dokumentácia 
nálezových situácií vrátane geodetického zamerania, vyzdvihnutie hnuteľných nálezov -
a následné spracovanie výsledkov výskumu - základné ošetrenie a dokumentácia nálezov, 
spracovanie dokumentácie vo forme nálezovej správy. S realizáciou výskumu súvisí aj 
archívny výskum príslušných historických dokumentov. 

Archeologický výskum sa v súlade s rozhodnutím KPÚ č. PO-10/44-03/10201/Mx má 
realizovať vo viacerých etapách: 
1. etapa: sledovanie výkopových prác počas realizácie stavby 
2. etapa: vypracovanie nálezovej správy k výskumu v zmysle pamiatkového 

zákona a príslušnej vykonávacej smernice 

Na základe podmienok vykonávania archeologického výskumu na predmetnej stavbe 
a predloženej základnej situácie predkladáme nasledujúcu cenovú ponuku: 

1. etapa: 

Jednotková cena práce odborného pracovníka 9 Eur/hod. 
Počet jednotiek 30 hod. 

Cena práce odborného pracovníka 270 Eur 
Zákl. geodet. Zameranie 100 Eur 

2. etapa: 
Vypracovanie nálezovej správy (4 originály v tlačenej forme, priložené CD s elaborátom 
v PDF formáte) 100 Eur 

Celková cena výskum 470 Eur 

Zhotovitel' cenovej ponukv nie je platcom DPH 

Cenovú ponuku vypracoval: 
Mgr. Marta Kučerová 
archeológ 
Múzeum v Kežmarku 

Cenovú ponuku schválil: 
Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka 
Múzeum v Kežmarku 
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