
 

 1 

Zmluva o dielo   č. 3. 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka) 

(ďalej len “zmluva“) 
 
 

Názov zákazky: 
„INS FTTH PPHOPP O2 Hôrka“ – archeologický výskum 

 
Zmluva o dielo sa uzatvára na vykonanie archeologického výskumu na území stavby: „INS FTTH 
PPHOPP O2 Hôrka“ v k. ú. Hôrka, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe rozhodnutia číslo KPUPO-
2019/15251-2/48345    Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov“) zo 
25.06.2019. 
 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 
1.1 Objednávateľ: Archeológia Spiš, s.r.o.   
     Športová 169/33, 059 11 Hozelec   
 Štatutárny zástupca: Mgr. Matúš Hudák  
 Zástupca na rokovanie 
 o veciach zmluvných: Mgr. Matúš Hudák  
 Zástupca na rokovanie 
 veciach technických 
 a realizačných:  Mgr. Matúš Hudák  
 
 IČO: 52895378    
 DIČ: 2121174968    
 IČ DPH: nie    
 Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.   
 Číslo účtu: SK19 0900 0000 0051 6851 5457  
  
 (ďalej len objednávateľ) 
 
 
1.2 Zhotoviteľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi   
   Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves   
 Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Krempaská  
 Zástupca na rokovanie 
 o veciach zmluvných: Ing. Zuzana Krempaská  
 Zástupca na rokovanie 
 veciach technických 
 a realizačných:  Mgr. Mária Hudáková    

 IČO: 31297927 
             DIČ: 2021432798 
             Bankové spojenie: IBAN: SK60 8180 0000 0070 0018 4518 
     
 (ďalej len zhotoviteľ) 

II. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1  Predmetom zmluvy je vykonanie  archeologického výskum na území stavby: ,,INS FTTH 
PPHOPP O2 Hôrka“ v k. ú. Hôrka v zmysle rozhodnutia KPÚ Prešov číslo KPUPO-2019/15251-
2/48345  zo  dňa 25.06.2019. 
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2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich častiach: 
a) terénna časť – ručný odkryv a dokumentácia nálezových situácií zistených počas 1. etapy 
archeologického výskumu. Výskumom je potrebné sledovanie výkopových prác pri odstraňovaní 
vegetačnej vrstvy a vo výkopoch pre vodovod a pre jednotlivé stavebné objekty.  
 
 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa 
čl. VI. ods. 6.1 tejto zmluvy. 
 

 
III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

 
3.1 Výskum  bude  realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 
ods. 8 pamiatkového zákona a podmienok Rozhodnutia KPÚ Prešov KPUPO-2019/15251-2/48345 zo  
dňa 25.06.2019 
 
3.2 Vedúcim č. 1 výskumu bude podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba 
zhotoviteľa Mgr. Matúš Hudák a Mgr. Mária Hudáková držitelia osvedčenia o osobitnej odbornej 
spôsobilosti vydanom Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“).  
 
 
 

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 
 
4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VIII. zmluvy 
o dielo na území stavby „INS FTTH PPHOPP O2 Hôrka“ v k. ú. Hôrka, podľa čl. II. ods. 2.1. tejto 
zmluvy.  
 
 

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční: 
 
a) termín začatia archeologického výskumu: 
terénna časť: 21.09.2020 
 
b) termín ukončenia archeologického výskumu: 
terénna časť: 30.06.2021 
 
5.2 Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných 
poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác. 
 

 
 VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a III. je stanovená dohodou 
zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách 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. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 
Cena spolu celkom 2000,- € 
(slovom: Dvetisíc eur) 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
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6.2 Platobné podmienky: 
 
A, Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za 
realizáciu výskumu podľa čl. III. Ods 3.1. v 2 splátkach a v nasledovných termínoch: 
- 1. splátka v sume 1500, - €  do 30.11.2020 na základe predloženej faktúry. 
- 2. splátka v sume   500, - €  do 31.7.2021 na základe predloženej faktúry. 
 
6.3 Zhotoviteľ si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi 
vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až do zaplatenia 
fakturovanej čiastky. 
 

 
VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
Povinnosti objednávateľa: 
7.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí v súčinnosti  s investorom stavby 
sprístupnenie celej plochy určenej na výskum. 
 
7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v súčinnosti s investorom stavby bezplatne nevyhnutnú 
projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady, okrem iného vymedzenie 
inžinierskych sietí. 
 
7.3 Objednávateľ zabezpečí v súčinnosti s investorom stavby robotníkov - kopáčov na realizáciu 
archeologického výskumu podľa čl. II. ods. 2.2 tejto zmluvy. 
 
7.4 Objednávateľ zabezpečí v súčinnosti s investorom stavby geodetické zameranie archeologického 
výskumu na vlastné náklady. 
 
7.6 Objednávateľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím KPÚ Prešov 
číslo KPUPO-2019/15251-2/48345 zo  dňa 25.06.2019. 
 
Povinnosti zhotoviteľa: 
 
7.7 Zhotoviteľ v zmysle plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborný odkryv archeologických 
objektov a nálezových situácií, zaistenie nálezov v teréne aj pomocou prieskumu detektorom kovov, 
základnú evidencia hnuteľných archeologických nálezov odborne spôsobilou osobou 1x v pracovnom 
týždni až do ukončenia terénnej časti. 
 
 
7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
 
7.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 
s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

 
 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím 
KPÚ Prešov a v dohodnutom rozsahu prác. 
 
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
 

IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY 
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9.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných 
strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť dohodou. 
 
10.3 Zmluvné strany sa 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 zmluvu neuzatvorili 
v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán 
podpisujú. 
 
10.4 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim  
po dni zverejnenia na webovom sídle Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
 
10.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu a každá zo zmluvných strán obdrží jedno jej vyhotovenie. 
 
 
V Hozelci dňa 17. 09. 2020 V Spišskej Novej Vsi dňa 17.09. 2020 
 
 
 
 
................................................................. ............................................................. 
         Mgr. Matúš Hudák            Ing. Zuzana Krempaská 
                 konateľ                       riaditeľka 


