


Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu pod f a 
§ 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon") 
na ploche stavieb pripravovaná zástavba areálu v lokalite "Skleníky"" - na 
pozemkoch parciel č.KKC: 
1344/1,1350/16,1344/3U,1344/29,1344/28,1344/27,1344/26,1344/22,1344/21,1344/23 
,1344/24,1344/25,1344/20,1344/19,1344/18,1344/17,1350/7,1344/12,1344/13,1344/1 
4,1344/15,1344/1«,1344/11,1344/10,1344/9,1344/8,1344/7,1344/6,1344/5,1350/6,135 
0/5,1350/4,1350/3,1350/9,1350/10,1350/11,1350/121350/13,1350/13,1350/14,1350/1 
5- líniová stavba v katastrálnom území Spišská Sobota. Výskum bude 
realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Preäov č. P0-09/1983-02/9290/Lk zo dňa 
23.10.2009 oprávnenou právnickou osobou - zhotoviteľom, pod vedením archeológa 
s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Matúšom Hudákom (v zozname držiteľov 
osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu 
v odbore archeologický výskum vedený pod č. 148), podľa § 35a pamiatkového 

je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 cit. zák. oprávnená 
vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom 
kultúry SR, Č. MK-2593/2016-221/11811, zo dňa 25.9.2016. 

Archeologický výskum sa uskutočni od 9. 11. 2016 do 30. 6. 2017 v nasledujúcich 

V 1. etape bude výskum realizovaný formou sledovania výkopových prác- pri 
odstraňovaní vegetačnej vrstvy pre stavebné objekty(micstna komunikácia, 
inžinierske sicle), na ploche pripravovanej stavby. Bude realizované sledovanie 
odkrytých plôch a výkopov a zisťovanie výskytu archeologických objektov, resp. 
nálezových situácii. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný. 

2. etapa výskumu 
2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby, počas výkopových prác -
inžinierske siete, ak vykonaním archeologického výskumu počas I. etapy boli zistené 
nálezové situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, Ij. realizáciu 
ručného odkryvu nálezových situácii v celosti, ich grafické, fotografické a geodetické 

oSeirenie. komermvanie a rekonštrukcia archcolozicki'ch nálezov 

z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a 
vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie. 



III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov lak, aby 
sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na územi stavby a na pozemkoch, 
na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou 

b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu 
v zmysle § 39 pamiatkového zákona a§ 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry 
Slovenský republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

terénnej časti výskumu. 

2. Povinnosti objednávateľa: 

a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom 
zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu 
archeologických nálezov, 

b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečí: 
- spracovanie harmonogramu stavebných prác, jeho pravidelnú konzultáciu s vedúcim 
archeológom výskumu, 
- vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum, 
- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 

- vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu, 
- mechanizmus na zemné výkopové práce v 1. etape archeologického výskumu, 
- porealizačné geodetické zameranie stavieb a geodetické zameranie výsledkov 

výskumu, 
c) zaväzuje sa dodržiavať autorské piáva vedúceho archeologického výskumu 

pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch. 
d) zaväzuje sa dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. 

VI odsek 1 tejto zmluvy. 

IV. Cena diela a platobné podmienky 

šesťstopädesiat EUR/. Podrobná špecifikácia dohodnutej ceny je uvedená v prílohe 
č. 1. tejto zmluvy. 



V prípade, že výskum v tejto etape bude ukončený, t.j. že počas sledovania 
výkopových prác (výkopy pre vodovod, kanalizáciu a pod.) nebudú zistené žiadne 
archeologické objekty, resp. nálezové situácie, je v cene zahrnuté aj spracovanie 

za vykonanie archeologického výskumu. 

b) Cena za 2. etapu terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná podľa 
skutočne odpracovaných » objednávateľom potvrdených hodín. 

Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov 
počas I. etapy. 

v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať 
2. etapa (vlastný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu predstavovať 
minimálne 20 % z ceny za 2. etapu. 

2. Platobné podmienky: 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne 
dohodnutú cenu za realizáciu 1. etapy výskumu podľa čl. IV, bod I. a) 
v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výäke 2200,- Enr, /slovom dvetisiedvesto 
EUR', uhradi na základe vystavenej faktúty do 15 dní, najneskôr do 31.1. 2017. 
Druhú splátku vo výške 2450,- F.ur, slovom .'dvetiácštyri stopäťdesiat EUR/, uhradi 
do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej dokumentácie archeologického výskumu 
na základe vystavenej faktúry. 

V. Sankcie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, tj. porušenia 
ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela 
za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku 
podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela za každý deň omeškania. 



VI. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

1. Zhotovíte!" preškolí svojich zamestnancov (a poučí prípadných brigádnických 
zamestnancov) v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

2. Vedúci výskumu predloží vedúcemu stavby zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať 
archeologický výskum na stavenisku. 

3. Objednávatcf oboznámi vedúceho výskumu s pracovným režimom a oiganizačným 
poriadkom pracoviska tak, aby nedošlo k porušeniu zásad bezpečnosti, taktiež aby 
zamestnanci zhotovitefa mohli nerušene vykonávať svoju prácu. 

VII. Zodpovednosť za vady diela 

1. Zhotovitcľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v jej súlade n v 
dohodnutom rozsahu prác. 

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

3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní a prevzali diela, musí objednávateľ oznámiť 

VHJ. Zmena a rušenie diela 

Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody 

IX. Spoločné a záverečné ustanovenie diela 

1. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami. 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nedľiSích 
predpisov. 

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

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 



V Poprade, dňa: 9.11.2016 

Bc. PliOr. Magdaléna Be 

riaditeľku múzea 

V/AtáOH TR1M86 ; pau r.s 


