
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 22/OV/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 

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 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko a.s. 
expozitúra Starý Smokovec 
SK66 5600 0000 0085 2340 8300 

Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je úprava rozsahu predmetu plnenia zmluvy na zhotovenie 
archeologického výskumu 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, z dôvodu že počas 
začatie realizácie 1. etapy výskumu došlo k odkrytiu archeologických nálezových situácií - zistenie 
kultúrnej vrstvy s nálezmi z doby bronzovej v SV časti stavby v páse širokom cca 1 - 1,5 m a v dĺžke 
cca 10 m. 

Na základe uvedeného sa zmluvné strany v zmysle či. II bod. 2.3 a či. VI. bod 6.3 Zmluvy o dielo 
dohodli na doplnení a zmene bodu 2.2, bodu 5.1, bodu 6.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo. Ich nové 
znenie je nasledovné. 
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II. PREDMET ZMLUVY 

2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich etapách: 

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

b) 2.etapa - ručný odkryv a skúmanie nálezových situácii 

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

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 

5.1 Objednávateľ poskytne zhotovitelovi 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 

2. etapy: do dvoch týždňoch od odkrytia archeologických nálezov a situácií 

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 
26.03.2014 a tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná 
a predstavuje sumu: 

Cena diela podľa ZoD 400,- € 

Cena diela za skúmanie nálezovej situácie 850,- € 

Celková cena diela spolu 1 250,- € 

(slovom jedentisícdvestopäťdesiat eur) 

Zhotovitel' nie je platcom DPH. 

ČI. VII. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

7.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v či. II. ods. 2.2 pism. c) 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. 
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Záverečné ustanovenia 

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené. 
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 22/OV/2014 zo dňa 31.03.2014. 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka zo dňa 26.04.2014 
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenie si 

ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ. 

V Poprade dňa V Poprade dňa 

Za objednávateľa: 
Mesto Poprad 

Za zhotoviteľa: 
Múzeum v Kežmarku 

cum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

HO 01 Kežmarok 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka múzea 
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MÚZEUM V KEŽMARKU 
Hradné námestie č. 42 

060 01 Kežmarok 

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

Kežmarok 26.04.2014 

Vec: Cenová ponuka na vykonanie archeologického výskumu na mieste stavby 
Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote - skúmanie a dokumentácia nálezovej 

Realizácia archeologického výskumu zahŕňa prácu v teréne -skúmanie a 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 je realizovaný v súlade s rozhodnutím KPÚ č. PO-12/1531-
02/5397/Lk formou sledovania výkopových prác. Počas výkopových prác došlo k zisteniu 
kultúrnej vrstvy s nálezmi zdoby bronzovej v SV časti stavby v páse širokom ca 1-1,5 m 
a v dĺžke ca 10 m. V súlade so zmluvou o dielo č. 6/2014 zo dňa 31.03.2014 bola dňa 
23.04.2014 zvolaná odborná komisia, ktorá určila ďalší priebeh výskumu (zápis je prílohou 
k cenovej ponuke). Na základe uvedeného boli práce naviac ohodnotené nasledovne: 

Opis prác: ručný odkryv a skúmanie nálezových situácií, dokumentácia zistených nálezových 
situácií, geodetické zamerania, spracovanie výskumnej dokumentácie vrátane základného 
ošetrenia a spracovania nálezového materiálu - práce naviac vyplývajúce zo zistenia 
nálezových situácií a archeologických nálezov 

Jednotková cena práce odborného pracovníka 10 Eur/hod. 
Počet jednotiek - odborný pracovník 30 hod. 
Počet jednotiek - odborný pracovník spoluriešiteľ výskumu 30 hod. 

Cena práce odborných pracovníkov 600 Eur 
Geodetické zameranie výskumu 250 Eur 

Zhotovitel' cenovej ponuky nie je platcom DPH 

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

situácie 

Celkom 850 Eur 

Celková cena výskum po započítaní prác naviac 1250 Eur 
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