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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
     Zhotoviteľ:   Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

Zastúpený:  Ing. Zuzana Krempaská - riaditeľka  
IČO: 31297927  
DIČ:  2021432798                  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 4518 

      Kontaktné osoby:  
 Vo veciach zmluvných:  Ing. Zuzana Krempaská  

      Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Mária Hudáková 
 
ďalej len „zhotoviteľ" 
 
a 
 
Objednávateľ: Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce 
     Zastúpený:  Slavomír Zahornadský, starosta obce 
     IČO:  00329304                 
     DIČ: 2020717743                   
     Bankové spojenie: Prima banka, a.s.                                   
     Číslo účtu: SK13 5600 0000 0034 3590 0001      
      

ďalej len „objednávateľ" 

Čl. I. Predmet zmluvy   
 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu 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  stavby Cyklistický chodník  – líniová stavba – v katastrálnom území 
Letanovce. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice č. KPUKE-
2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018 oprávnenou právnickou osobou 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zhotoviteľom, pod vedením archeológa s 
osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Máriou Hudákovou (v zozname držiteľov 
osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu 
v odbore archeologický výskum vedený pod č. 135.1), podľa § 35 a pamiatkového 
zákona. 

2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať 
archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR.  

3. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách: 
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1. etapa výskumu 
V  1. etape bude záchranný archeologický výskum realizovaný formou sledovania 
výkopových prác na území stavby „Cyklistický chodník“ (na ploche pripravovanej 
stavby). Bude realizované sledovanie odkrytých plôch a výkopov a zisťovanie výskytu 
archeologických objektov, resp. nálezových situácií. Pracovný postup bude 
fotograficky dokumentovaný.  

2. etapa výskumu 
2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby, kde počas I. 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. Rozsah prác v teréne bude konkrétne určený za účasti zástupcu 
KPÚ Košice na vstupnej komisii.  

3.  etapa výskumu 
Bude realizovaná v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a bude pozostávať 
z nasledovných prác:  
– základné ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov 
získaných počas 2. etapy výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej 
dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu                      
a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.  
 

  
Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Povinnosti zhotoviteľa: 
 

a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice tak, aby 
sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území 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 
Slovenskej republiky č. 253/2010 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 objednávateľa:  

 
a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom 

zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu 
archeologických nálezov, 

b) upovedomiť zhotoviteľa najmenej 5 pracovných dní vopred o začatí výkopových prác 
na stavbe – cyklistický chodník 

c) pre potreby archeologického výskumu zabezpečí: 
- vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum, 
- spracovanie harmonogramu stavebných prác, jeho pravidelnú konzultáciu 

s vedúcim archeológom výskumu,  
- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, 
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- situácie a plány potrebné k realizácii výskumu, 
- 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, 
d) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu  

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

článku IV. Ods. 1. 
 

Čl. III. Termín realizácie, cena diela  a platobné podmienky 
 
 

1. Termín realizácie: 

Archeologický výskum sa začne realizovať v druhej polovici augusta 2021 

Predpokladané ukončenie terénnej časti  archeologického výskumu február 2022 

Cena: 

a) Cena za archeologické práce realizované v rámci 1. etapy záchranného 
archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: 1760,00,- €.   

  
V prípade, že výskum v tejto etape bude ukončený, t.j. že počas sledovania 
výkopových prác (výkopy pre cyklistický chodník a pod.) nebudú zistené žiadne 
archeologické objekty, resp. nálezové situácie, je v cene zahrnuté aj spracovanie 
záverečnej výskumnej dokumentácie a táto cena je konečnou cenou  
za vykonanie archeologického výskumu.     

 

b) Cena za 2. etapu terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná podľa m² 
odkrytých archeologických situácií: 

 

Cena za m²  160 - €. 
 

Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických 
objektov počas 1. etapy. 
 

c) Cena za 3. etapu:  
-  cena za vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie v prípade, že výskum 
bude negatívny, je už zahrnutá v cene 1. etapy, 

-  v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude 
realizovať 2. etapa (vlastný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu 
predstavovať 15 % 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. III., bod 1. a)  
v 2 splátkach v nasledovných termínoch:  
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- 1. splátka  v sume 880,- €   do 15 dní od podpisu zmluvy na základe predloženej 
faktúry. 

-  2. splátka v sume 880,- € do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej 
dokumentácie archeologického výskumu na základe predloženej faktúry.   
 

         b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu objednávateľ uhradí 15 dní odo dňa    
ukončenia terénneho výskumu na základe predloženej faktúry. 

 
              c) Cenu za prípadnú realizáciu 3. etapy výskumu objednávateľ uhradí do 15 dní odo 

dňa doručenia záverečnej výskumnej dokumentácie na základe predloženej 
faktúry v prípade, že bude realizovaná 2. etapa.   

 

Čl. IV. 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.   

 
 
 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k nej 
a podpísané oboma zmluvnými stranami.  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis. 

3. Nálezová dokumentácia bude vyhotovená podľa právnych predpisov platných v čase 
vydania rozhodnutia: KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 
07.12.2018.   

4. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá je dňom podpisu platná 
a  účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Na 
znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

                 V Spišskej Novej Vsi, dňa:                                V Letanovciach  dňa: 

                    Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 

     
 
                  ........................................                                                  ......................................
     Ing. Zuzana Krempaská     Slavomír Zahornadský 
                        riaditeľka múzea                                                                                  starosta obce 
  


