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Zmluva o dielo č. 22/QV/2014 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka) 
(ďalej len "zmluva") 

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby:,Parkovisko pri cintoríne 
v Spišskej Sobote", 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-12/1531-025397 
Lk Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov") zo dňa 27.06.2012. 

ČI. I 

Zmluvné strany 

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 nieje platcom DPH 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 

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 
Zhotoviteľ 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) 
„Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote , na pare. č. KN - C 1770 a parc.č. KN - E 2201 k ú. 
Spišská Sobota v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov č. PO-12/1531-025397 Lk zo dňa 27.06.2012 , 
ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane vyhotovenia 
výskumnej dokumentácie. 

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 

1.1 Objednávateľ: 

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

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 zhotoviteľ) 
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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 80 dní od ukončenia 1. 
etapy archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade s požiadavkami KPÚ Prešov 
stanovenými v Rozhodnutí KPÚ Prešov číslo č. PO-12/1531-025397 Lk zo dňa 27.06.2012 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 „„Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote', na pare. č. KN - C 1770 
a parc.č. KN - E 2201 k.ú. Spišská Sobota podľa čí. 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. Zhotoviteľ sa zaväzuje 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. 

5.2 Zhotoviteľ 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. 
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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., o cenách 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 
26.03.2014 a tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná 
a predstavuje sumu: 

Cena spolu celkom 400,-€ 

(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 zhotoviteľ 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 PÚ 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 
zhotoviteľovi 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. 

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. 
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7.4 Ak zhotovitel' 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 zhotovitel' 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 Zhotovitel' zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím KPÚ Prešov 
číslo č. PO-12/1531-025397 Lk zo dňa 27.06.2012. 

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 KPÚ Prešov so 
žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska a 1 vyhotovenie Archeologickému ústavu Slovenskej 
akadémie vied (ďalej len „AÚ SR"). 

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

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

8.7 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

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

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

9.1 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. 

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 piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu a tri vyhotovenia obdrž! objednávateľ a dve vyhotovenia zhotovitel'. 

V Poprade dňa .....f1.-. V Poprade dňa 3 / M f j 

Za objednávateľa: 
Mesto Poprad 

Za zhotoviteľa: 
Múzeum v Kežmarku 

Múzeurr "ížmarku 
Hradne . i,, itie 42 
060 01 Keimarok 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka múzea 
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mfefcb m MUZEUM V KEŽMARKU 
Hradné námestie č. 42 

060 01 Kežmarok 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 
058 42 Poprad 

Kežmarok 26.03.2014 

Vec: Cenová ponuka na vykonanie archeologického výskumu na mieste stavby 
Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote 

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-12/1531-02/5397/Lk má 
realizovať vo viacerých etapách: 
1. etapa: sledovanie výkopových prác počas realizácie stavby 
2. etapa: ručný odkryv a skúmanie nálezových situácií - bude realizovaná len v prípade, že 

počas 1. etapy dôjde k odkrytiu archeologických nálezov a situácií 
3.. etapa: vypracovanie nálezovej správy k výskumu v zmysle pamiatkového 

zákona a príslušnej vykonávacej smernice 

Predkladaná cenová ponuka je vypracovaná na základe vyčíslených nákladov na 1. a 3. 
etapu archeologického výskumu a to na základe podmienok vykonávania výskumu na 
predmetnej stavbe a podľa predloženej základnej situácie 

1. etapa: 
Jednotková cena práce odborného pracovníka 10 Eur/hod. 
Počet jednotiek 30 hod. 

Cena práce odborného pracovníka 300 Eur 

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

Celková cena výskum 400 Eur 

Zhotoviteľ cenovej ponuky nie je platcom DPH 

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na vlastné náklady geodetické zameranie územia 
stavby aj s technickou správou a zoznamom súradníc (polohopisných a výškopisných) 
základných geodetických bodov na podklade katastrálnej mapy 

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

Telefón: Fax: Webová adresa: e - mail : IČO: 
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KRAJSKY PAMIATKOVÝ URAD PREŠOV 
j " HEfflä'T157 080 01 "Prešov 
i \ • 

WW i i V f i Ss\i Uftí-ii.- • í J Toto rozhodnutia js prővcgtaíné 
j dňom; & j I „ ^ 
j a vykonatelné dňom: f ; 1 

Číslo konania: P O - 1 2 / 1 5 3 1 p a m t e t í w s v ý forad \ i CNCO 
Vybavuje: G. Lukáč, č. telij053/2452 l ^ ^ J j r ^ ^ j 
V Prešove dňa: 27.06.2012 S«» miHllKluiillltuwniaiSKouiwiw.uHUOMMJ^Ą ( Ji^y* — f 

\ •fca gpr^vnQgť; . . . . . . . . . . . „„^4 . j 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 zákona číslo 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „ pamiatkový zákon") ako vecne a podľa § 9 odsek 
5 ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk a v zmysle § 46 zákona číslo 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 § 36 odsek 1 pamiatkového zákona na základe 
podmienky realizácie archeologického výskumu na mieste pripravovanej stavebnej činnosti 
„Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote", ktorá je plánovaná v bezprostrednej 
blízkosti Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota, zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu, v registri pamiatkových rezervácií pod č. 6 a v bezprostrednej 
blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Cintorín v Spišskej Sobote, zapísanej Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 
4536/1-12 na pozemkoch parciel č. KN- 1770 al771 v katastrálnom území Spišská 
Sobota uvedenej v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Prešov č. PO-
12/758-02/2472/Mx zo dňa 26.03.2012 pred jej realizáciou a podľa § 39 odsek 3 
pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu 

1. určuje podmienky vykonávania výskumu: 

a) druh výskumu: Archeologický. 
b) miesto a rozsah vykonávania výskumu: Výskum bude realizovaný na 

mieste výkopových prác spojených s pripravovanou stavebnou činnosťou 
„Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote" na pozemkoch parciel č. KN-
1770 al771 v katastrálnom území Spišská Sobota. 

c) spôsob vykonávania výskumu: V prvej etape bude výskum realizovaný formou 
sledovania výkopových prác počas odstraňovania vegetačnej vrstvy. V prípade 
zistenia archeologických objektov, resp. iných nálezových situácií bude výskum 
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v druhej etape pokračovať ich ručným odkryvom bez použitia mechanizácie 
a dokumentáciou zistených nálezových situácií. 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) podľa § 36 odsek 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie 

archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať 
archeologické výskumy, s ktorou uzatvoria pred začatím výskumu podľa § 
39 odsek 1 pamiatkového zákona dohodu, o čom písomne upovedomia 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, 

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

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

Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná: 

a) pred začatím výskumu zvolať vstupnú komisiu a pred ukončením výskumu 
záverečnú komisiu za účasti štátneho zamestnanca Krajského 
pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Levoča, 

b) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými 
poznatkami, 

c) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu nálezov 
z výskumu, 

d) nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov, 
e) postupovať pri výskume tak, aby bol zachytený vývoj dotknutého priestoru 

od stredoveku až po súčasnosť, stavebný vývoj objektu vo väzbe 
s nárastom nivelety terénu, s doložením zistených skutočností 
v nálezových listoch, kvalitnej farebnej fotografickej dokumentácii 
a grafickej dokumentácii pozostávajúcej z celkovej situácie na podklade 
polohopisného výškopisného zamerania a profilov sond a objektov, 

f) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej 
dokumentácii podľa § 7 a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu a ktorú je nevyhnutné spolu so stanoviskom 
Pamiatkového úradu odovzdať bezodplatne podľa § 39 ods. 9 
pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia výskumu na Krajský 
pamiatkový- úrad Prešov, pracovisko Levoča, 

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

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

Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský 
pamiatkový úrad Prešov. 



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

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo 
iné opatrenia orgánov Štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov. 

Odôvodnenie : 

Pripravovaná stavebná činnosť sa má realizovať v bezprostrednej blízkosti 
Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, v registri pamiatkových rezervácií pod č. 6 a v bezprostrednej blízkosti národnej 
kultúrnej pamiatky Cintorín v Spišskej Sobote, zapísanej Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4536/1-12. ktorá patrí medzi 
najstaršie urbanistické celky mestského charakteru na Spiši. Sobotské historické jadro 
predstavuje dôležitú archeologickú lokalitu polykultúrneho charakteru. Z historického jadra 
pochádzajú viaceré nálezy sídliskového a funerálneho charakteru zo stredoveku a novoveku 
a to aj v 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. 

V súlade s § 39, odsek 3 pamiatkového zákona je Krajský pamiatkový úrad Prešov 
oprávnený určiť podmienky výskumu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

Poučenie : 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 
54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na 
správnom orgáne, ktorý" rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, 
Hlavná 115, 080 01 Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
súdom. 

PhDr. Mária Poláková 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 
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Rozhodnutie sa doručuje : 

ry 

1. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 
2. Mesto Poprad - stavebný úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, prac. Poprad 
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov na založenie do spisu 
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