
ZMLUVA O DIELO
č. zhotoviteľa: 03/2021

na vykonanie archeologického výskumu na stavbe: "Rodinný dom" v Prešove na pozemku parcely
č.  KN-C: 431/70,  nachádzajúcom sa  v  katastrálnom území  Šalgovík,  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 nasl. zákona č.49/2002 Z.z. a 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.)

Zhotoviteľ: Podtatranské múzeum v Poprade
Sídlo, adresa: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Zastúpený: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea
IČO: 377 81 171
Registrácia: MK SR č. RM50/1998, PSK/KUL-2002/000153/10, MK-4428/2020-241/13905
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000519613/8180
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9613
DIČ: nie je platcom DPH

Kontaktné osoby:
Vo veciach zmluvných: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea
Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Tomáš Babura, archeológ s odbornou 
spôsobilosťou, archeologia@muzeumpp.sk

(ďalej ako "zhotoviteľ")

a

Objednávateľ: Ing. Ľubomír Orság
Adresa trvalého bydliska: Záborské 265, 082 53 Záborské
Číslo občianskeho preukazu: EL 430 910
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2931394350/1100
IBAN: SK91 1100 0000 0029 3139 4350

Kontaktná osoba:
Vo veciach zmluvných, technických a realizačných: Ing. Ľubomír Orság, 0904 536 841

(ďalej ako "objednávateľ")

(obejdnávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" a
jednotlivo ako "zmluvná strana")

uzatvárajú túto Zmluvu, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom v
predmete tejto Zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny
za jeho zhotovenie, a to nasledovne:

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať záchranný archeologický výskum
podľa §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
pripravovanej  stavby "Rodinný  dom"  v  Prešove  na  pozemku parcely č.  KN-C:  431/70,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Šalgovík v zmysle cenovej ponuky, ktorú vyhotovil



zhotoviteľ  a  zaslal  objednávateľovi  dňa 31.3.2021 – viď príloha č.1  (ďalej  ako "cenová
ponuka") podľa článku II. tejto zmluvy (ďalej ako "dielo").  Výskum bude realizovaný v
zmysle  rozhodnutia  KPÚ  Prešov  č.  KPUPO-2021/3257-03/17774/HM  zo  dňa  8.3.2021
oprávnenou  právnickou  osobou  –  zhotoviteľom,  pod  vedením  archeológa  s  osobitnou
odbornou  spôsobilosťou  Mgr.  Tomášom  Baburom  (v  zozname  držiteľov  osvedčení  o
osobitnej  odbornej  spôsobilosti  na  vykonávanie  pamiatkového  výskumu  v  odbore
archeologický výskum vedený pod č.183), podľa §35a pamiatkového zákona.

2. Zhotoviteľ 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-
4428/2020-241/13905, zo dňa 30.7.2020.

Článok II.
Termín a etapy plnenia zmluvy

1. Archeologický  výskum  (ďalej  aj  ako  "AV")  sa  uskutoční  od  1.5.2021  do  1.6.2021  v
nasledujúcich etapách podľa cenovej ponuky:
1. etapa výskumu
V 1. etape bude výskum realizovaný formou sledovania výkopových prác pri odstraňovaní 
vegetačnej vrstvy pre stavebné objekty (skrývka ornice), na ploche výskumu. Zhotoviteľ  
zrealizuje  sledovanie odkrytých plôch a  výkopov a zisťovanie  výskytu archeologických  
objektov, resp.  nálezových situácií.  Pracovný postup bude fotograficky a podľa potreby  
graficky dokumentovaný.
2. etapa výskumu
2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby,  ak vykonaním archeologického  
výskumu počas 1. etapy boli zistené nálezové situácie,  ktoré si budú vyžadovať vlastný  
výskum v teréne, t.j. realizáciu ručného odkryvu nálezových situácií v celosti, ich grafické, 
fotografické a geodetické zdokumentovanie.
3. etapa výskumu
Bude  realizovaná  v  priestoroch  zhotoviteľa  a  bude  pozostávať  z  nasledovných  prác:  
základné ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných počas
2.  etapy AV, spracovanie  grafickej  a  fotografickej  dokumentácie  z  terénneho výskumu,  
vedecké zhodnotenie  výsledkov AV a vyhotovenie  a  odovzdanie  záverečnej  výskumnej  
dokumentácie.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:
a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov tak, aby 
sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na ploche výskumu a na pozemkoch, na 
ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou.
b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumnetáciu v 
zmysle  §39  pamiatkového  zákona  a  §7 a  10  vyhlášky Ministerstva  kultúry Slovenskej  
republiky č.231/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový 
zákon a odovzdať ju objednávateľovi do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

2. Povinnosti o  b  jednávateľa:
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,
- situácie a plány potrebné k realizácii výskumu,
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