
ZMLUVA O DIELO 

Podtatranské múzeum v Poprade c. 02/2011 

Na vykonanie archeologického výskumu na stavbe „34 rodinných domov Hozelec -
v 

Svábovcc" uzatvorená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 38 ods. 1 a nasled. zákona č. 49/2002 Z.z. 
a zákona č. 208/2009 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/88 z.z.) 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1. Zhotovíte!': Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Štatutárny zástupca: PhDr. Bc., Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Bankové spojenie: Dexia banka, expozitúra Poprad 

Č.ú: 852 325 01 01/5600 
IČO: 37781171 

Pracovníci poverení rokovaním s objednávateľom: 
Vo veciach zmluvných: PhDr. Bc., Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Vo veciach technických a realizačných: PhDr. Peter Roth, PhD. 

2. Objednávateľ: STING stavebný inžiniering, spol. s r. o. 
Hraničná 5, 058 01 Poprad 

Zastúpená: Ing. Ján Sidor, konateľ 
Bankové spojenie: Ľudová banka 
Č. účtu: 4310121105/3100 
IČO: 36471941 
IČDPH: SK2020019573 

Pracovníci poverení rokovaním s objednávateľom: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Ján Sidor, konateľ 
Vo veciach technických a realizačných: Ing. Ján Sidor 

II. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je vykonanie prieskumu a záchranného výskumu ohrozených 
v 

archeologických lokalít na stavbe : „34 rodinných domov Hozelec - Svábovce". 



III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ: 
a)Odborne vykoná archeologický prieskum a výskum tak, aby sa zabezpečila záchrana 
archeologických nálezov na miestach, na ktorých sa bude realizovať predmetná 
stavba, alebo zemné práce s ňou súvisiace, resp. na miestach, ktoré by sa v dôsledku 
stavby stali v budúcnosti pre ďalší výskum neprístupné. 
b)Po ukončení prvej etapy — archeologický prieskum - odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi jedno vyhotovenie správy o archeologickom prieskume. 
c)Po ukončení prvej etapy, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi stanovisko k ďalšiemu 

postupu výkopových prác, resp. stručný projekt k realizácii archeologického výskumu. 
d)Po ukončení výskumu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie 

správy o vykonanom výskume a to najneskôr v deň zaslania konečnej faktúry. 

2. Objednávateľ: 

a) Počas archeologického prieskumu a výskumu bude spolupracovať s pracovníkom 
zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu výskumu. 

b) Na základe požiadaviek zhotoviteľa zabezpečí vstup na stavenisko, vytýči stavenisko 
a podzemné siete, oplotí stavenisko a vytvorí podmienky pre činnosť zhotoviteľa súvisiacu 
s predmetom zmluvy. 

c) Bude dodržiavať autorské práva vedúcich archeologických výskumov pri zverejňovaní 
informácií o jeho výsledkoch. 

d) Uhradí vynaložené náklady na archeologický prieskum a výskum, nepresahujúce čiastky 
uvedené v odseku V. 

IV. TERMÍNY PLNENIA 

Archeologický výskum sa uskutoční v termíne: 

21.2. 2011 - 3 0 . 1 1 . 2 0 1 1 

V. CENA 

1. Cena bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách 
a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. Cena je bez DPH, nakoľko Podtatranské 
múzeum v Poprade nie je platcom DPH. 

2. Cena archeologického výskumu je stanovená ako pevná 
nemenná a činí : 504 € (podrobný výpočet v prílohe) 



3. Podkladom pre stanovenie ceny je rozsah prác, ktoré je nutné vykonať pre 
zabezpečenie predstihového zisťovacieho prieskumu a výskumu, vychádzajúceho 
z bežných prevádzkových nákladov a interných predpisov pre vedenie archeologických 
prieskumov a výskumov, rešpektujúcich ustanovenia zákona č. 49/2002 Zb. a č. 208/2009 
Zb. o ochrane pamiatkového fondu. 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Účastníci zmluvy sa dohodli, že cenu diela bude zhotoviteľ objednávateľovi 
faktúrovať po odoslaní výskumnej dokumentácie týkajúcej sa dodaného diela 
objednávateľovi. 

Konečná faktúra je splatná v lehote 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania faktúrovanej sumy na účet 
zhotoviteľa. 

VII. ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela, 
odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením 
predmetu zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela. 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu až po doručení sankčnej 
faktúry objednávateľa. Táto je splatná do 14 dní od jej doručenia. 

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má 
zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% 
z ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela. 
Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľov úrok z omeškania až po doručení sankčnej 
faktúry zhotoviteľa. 

3. Uhradenie zmluvnej pokuty vylučuje uplatnenie ďalšieho úroku z omeškania podľa § 369 
Obchodného zákonníka. 

VIIL BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

1. Zhotoviteľ preškolí svojich pracovníkov (a poučí prípadných brigádnických pracovníkov) 
v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

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

3. Objednávateľ oboznámi vedúceho výskumu s pracovným režimom a organizačným 
poriadkom pracoviska tak, aby nedošlo k porušeniu zásad bezpečnosti, taktiež aby 
pracovníci zhotoviteľa mohli nerušene vykonávať svoju prácu. 



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA 

1. Nálezové správy a celá dokumentácia vykonaného záchranného výskumu bude založená 
u zhotoviteľa a l x odovzdaná objednávateľovi. 

2. Ku zmene, doplneniu alebo zrušeniu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej 
dohody obidvoch zmluvných strán. 

3. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ho dohodou. Ak nepríde k dohode, 
o spore rozhodne obchodný súd príslušný podľa sídla odporcu. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ 
a 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ. 

Poprad 18 .2 .2011 Poprad: 18 .2 .2011 

Za objednávateľa: W STING Za zhotoviteľa: 
Inžíniering, spol. s r.o. 
Hraničná 5, 058 01 POPRAD 
IČty 56471941. IČ DPH: 5K2020019573 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM y j ? A a í L i n i i 

Vajanského 72 
058 01 POPR/ 

IČO: 37 78! ľ. 
Tel./fax: 052/772: 

Ing. Ján Si PhDr. Bc. Magdaléi 

k o n a t e ľ i riaditeľka 


