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ZMLUVA  O DIELO 

O VYKONANÍ PAMIATKOVÉHO (ARCHEOLOGICKÉHO) VÝSKUMU 

 

č zhotoviteľa.  SNM-AM-ZOD-2020/444                                         

č. objednávateľa:  

 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 a nasl. zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v platnom znení 

 

Zhotoviteľ :                 Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave 
Právna forma:                                        Príspevková organizácia        

Sídlo:                                                  Vajanského nábr. 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16,  

     Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského 

národného múzea 

Zamestnanec oprávnený konať 

vo veciach zmluvných: PhDr. Juraj Bartík, PhD., riaditeľ Slovenského národného 

múzea – Archeologického múzea 

Zamestnanec oprávnený  

konať vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Juraj Bartík, PhD.  

Funkcia:  riaditeľ Slovenského národného múzea – 

Archeologického múzea    

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK80 8180 0000 0070 0024 3813 
BIC:     SPSRSKBA 

IČO:     00164721 

DIČ:     2020603068 

IČ DPH:    SK 2020603068 

Kontakt:     tel.:  +421 904 537 506 

e-mail: juraj.bartik@snm.sk 

(ďalej len zhotoviteľ) 

      
Objednávateľ:                     Obec Plavecký Mikuláš  

     Sídlo :                                      906 35 Plavecký Mikuláš  
     Štatutárny zástupca:                Ing. Peter Válek                                               
     Bankové spojenie:                   Všeobecná úverová banka, a.s.              
     Číslo účtu:                               SK57 0200 0000 0000 0902 1182 
     IČO:                                         00 309 796            
     DIČ:                                         202 108 67 93 
     IČ DPH:                                    

 

(ďalej len objednávateľ) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej pod spoločným názvom „zmluvné strany“ alebo jednotlivo 

„zmluvná strana“) 

 

 

PREAMBULA 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne 

a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá 

by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení 

takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti 

týchto údajov vzniknúť. 

 Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený 

s jeho požiadavkami, oboznámil sa so všetkými rozhodnutiami orgánov verejnej moci 
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v súvislosti s predmetom zmluvy a výslovne prehlasuje, že predmet zmluvy podľa čl. 

I tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu 

s odborne spôsobilými zamestnancami tak, aby došlo ku splneniu všetkých podmienok 

v oblasti pamiatkového (archeologického) výskumu stanovených príslušnými orgánmi 

verejnej moci a príslušných právnych predpisov v súvislosti s predmetom zmluvy.  

 Každá zmluvná strana zodpovedá výlučne sama za záväzky a právne vzťahy, do ktorých 

vstúpi vo vzťahu k iným fyzickým, či právnickým osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je 

dohodnuté inak. 

 Záväzky a právne vzťahy, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom dotýkali druhej strany 

musia byť vopred písomne druhou stranou odsúhlasené. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú 

vôľu uzavrieť túto zmluvu. 

 

ČL. I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa  

       Dielo - vykonanie záchranného archeologického výskumu na líniovej stavby „Prístupová 

dokumentácia a inžinierske siete“ na parc. 5848 a 5849 v k.ú. Plavecký Mikuláš. 

1.2 Archeologický výskum na území stavby v Plaveckom Mikuláši, vyšpecifikovaný v bode 1 

tohto článku bude realizovaný podľa rozhodnutia KPÚ Bratislava č. KPUBA-2017/25484-

3/99626/ŠUS zo dňa 13. 12. 2017 (ďalej s len „Rozhodnutia KPÚ Bratislava“). 

1.3. Miestom výkonu archeologických prác je priestor  líniovej stavby „Prístupová 

dokumentácia a inžinierske siete“ na parc. 5848 a 5849 v k.ú. Plavecký Mikuláš. 

   a miesta so stavbou bezprostredne súvisiace, ako aj priestory zhotoviteľa, ak si to vyžiada 

špecifický druh práce (konzervácia, dokumentácia a pod.).  

1.4 Archeologický výskum  bude rozdelený na 2 etapy:  

    I. etapa: predstihový výskum bude, vykonaný formou terénneho prieskumu a bude 

zameraný na zber hnuteľných archeologických nálezov metódami povrchovej prospekcie a 

detekcie kovov na celej ploche dotknutej stavby. V tejto etape bude mechanizmom s hladkou 

lyžicou realizované aj zhrnutie ornice/technickej vrstvy v rámci prvého kroku stavby, ktoré 

bude sledované archeológom. Táto etapa bude ukončená pamiatkovým dohľadom. 

     II. etapa: odborný dozor bude realizovaná v úzkej súčinnosti so stavebno-zemnými 

prácami. 

 (ďalej na účely tejto zmluvy všetky práce a činnosti špecifikované v odsekoch 1.1. až 1.4. 

tejto zmluvy spoločne len „Dielo“). 

1.5  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané „Dielo“ cenu 

vo  výške a spôsobom dohodnutým podľa čl. IV tejto zmluvy. 

 

 

ČL. II. 

PRÁVA A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) S vynaložením všetkej odbornej starostlivosti a riadne vykonať „Dielo“ podľa 

podmienok „Rozhodnutia KPÚ Bratislava“. Získané archeologické nálezy uložiť v 

zbierkach Slovenského národného múzea Archeologického múzea v Bratislave v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi. 

b) Pri vykonávaní Diela aktívne spolupracovať s KPÚ Bratislava a objednávateľom tak, 

aby došlo ku splneniu všetkých podmienok a lehôt stanovených Rozhodnutiami KPÚ, 

začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlási zhotoviteľ písomne 

objednávateľovi.  
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c) Po vykonaní predmetu zmluvy podľa článku I  tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi 

výskumnú dokumentáciu v termíne určenom KPÚ Bratislava. Zároveň si vyhradzuje 

právo na publikovanie výsledkov výskumu, na ktoré má autorské práva podľa zák. č. 

185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade, že výsledok vykonaného Diela 

bude vykazovať nedostatky alebo bude potrebné jeho akékoľvek doplnenie či zmena, 

Zhotoviteľ tieto nedostatky odstráni, resp. doplnenie či zmenu vykoná bezodkladne 

a bez akéhokoľvek ďalšieho nároku na peňažné plnenie nad rámec ceny uvedenej 

v článku IV. tejto zmluvy.  

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) Počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zamestnancami   

zhotoviteľa zodpovednými za realizáciu výskumu. 

b) Zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup na plánované miesto stavby a vytýčiť plochu na ktorej 

sa bude realizovať archeologický výskum 

c) Bude dodržiavať autorské práva  zhotoviteľa archeologického výskumu pri zverejňovaní 

informácií o jeho výsledkoch, 

d) Dodať zemný stroj s hladkou širokou lyžicou na skrývku ornice, náklady na prevádzku 

zemného  stroja v plnom rozsahu bude znášať objednávateľ, 

e) Dodať potrebný počet kopáčov na ručné kopanie archeologických objektov podľa 

pokynov odborných archeologických pracovníkov na nevyhnutnú dobu, náklady na 

výkon práce kopáčov v plnom rozsahu  bude znášať objednávateľ. 

 

ČL. III. 

ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
3.1  V prvej fáze 1. etapy sa uskutoční skrývka ornice mechanizmom s hladkou lyžicou na 

ploche stavby. Začistia a identifikujú sa predpokladané archeologické objekty.         
3.2 V druhej fáze 1. etapy budú ručným odkryvom archeologickými metódami preskúmané 

zistené archeologické objekty. 1. etapa sa ukončí písomným záznamom odborného 

dozoru. 

3.3. V prvej fáze 2. etapy sa uskutoční odborný dozor zemných prác v procese výstavby.  
3.4. V druhej fáze 2. etapy budú ručným odkryvom archeologickými metódami preskúmané 

zistené archeologické objekty a bude vyhotovená výskumná dokumentácia. 

3.5. Táto zmluva o dielo, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

bude trvať do splnenia povinností splnenia účastníkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

najneskôr však do 1.06.2022. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

       a) dohodou, 

       b) odstúpením, 

       c)  výpoveďou, s 2-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom  

nasledujúcim po jej doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveďou nie je dotknutý nárok 

na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany. 

3.7. Každá  zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v zmysle ust. § 344 

a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a to na základe písomného 

oznámenia v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší podstatným spôsobom niektorú zo 

svojich  povinností a neodstráni ju ani na základe písomnej výzvy v dostatočne 

primeranej lehote. Písomné odôvodnené odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane alebo márnym uplynutím  lehoty na uloženie zásielky 

na pošte. Odstúpením nie je dotknutý nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej 

strany.  
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ČL. IV. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
 4.1.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že maximálna cena za riadne a včas vykonané 

celé „Dielo“ v súlade s touto zmluvou neprekročí  sumu 5976 € vrátane 20%DPH. 
Cena za jednotlivé položky „Diela“ je vyšpecifikovaná v „Cenovej ponuke na 
vykonanie záchranného archeologického výskumu na líniovej stavby „Prístupová 
dokumentácia a inžinierske siete“ na parc. 5848 a 5849 v k.ú. Plavecký Mikuláš“ zo dňa 
31.3.2020, ktorá je prílohou tejto Zmluvy o dielo. 

 
4.2.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu riadnom a včasnom vykonaní diela podľa bodu 

4.1 tohto článku na základe faktúry  vystavenej zhotoviteľom, ktorá bude zaslaná 

spolu s výslednou výskumnou   dokumentáciou, schválenou Pamiatkovým úradom 

Bratislava. 

4.3. Riadna faktúra v zmysle tejto zmluvy je splatná do tridsiatich dní od jej doručenia 

objednávateľovi. 

4.4. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods.1 zák.č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zák. č. 222/2004 

Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, inak splatnosť neplynie.   

 

ČL. V. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

 

5.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to,  že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, „Rozhodnutiu KPÚ 

Bratislava“ a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali jeho hodnotu a použitie 

k v zmluve predpokladaným účelom. 

 

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú objednávateľovi a /alebo tretím 

osobám v dôsledku vykonávania Diela a /alebo porušením jeho povinností, a to aj v prípade 

ak škodu spôsobí osoba, s ktorou pri vykonávaní Diela zhotoviteľ spolupracuje. V prípade, ak 

bude v zmysle právnych predpisov objednávateľ povinný uhradiť škodu, ktorá vznikne v 

dôsledku činnosti zhotoviteľa tretím osobám, zaväzuje sa zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi 

všetko, čo musel plniť tretím osobám, a to do 3 (slovom: troch) dní odo dňa písomného 

uplatnenia. 

ČL. VI. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

6.1  Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny východiskových podkladov alebo 

       nových požiadaviek objednávateľa posúdia dopad na cenu a termín plnenia a v prípade  

       súhlasného stanoviska oboch zmluvných strán vypracujú dodatok k tejto zmluve, ktorý  

nadobudne platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom   registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 

republiky. 

6.2  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v    

       lehote do siedmich (7) pracovných dní od doručenia  návrhu dodatku druhej strany. Po tú        

       istú dobu  je viazaná týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

6.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti 

diela a v prípade potreby zvolať pracovné rokovanie za účelom riešenia čiastkových 

problémov. 

6.4 Výskumná správa a celá dokumentácia záchranného výskumu bude uložená                   

u zhotoviteľa, a v dvoch  exemplároch odovzdaná objednávateľovi z toho jeden pre 

príslušný Krajský pamiatkový úrad, ktorý vydal „Rozhodnutie KPÚ Bratislava“ . 
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ČL. VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

Slovenskej republiky.  

7.2   Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá   

        zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.  

7.3   Meniť a dopĺňať znenie tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré  

        nadobúdajú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán  

        a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom   registri zmlúv Úradu  

        vlády Slovenskej republiky. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o  

       celom obsahu tejto zmluvy. 

7.4   Na vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia zákona č.  

        513/1991 Z.z. v platnom znení, zák. č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a  

         ostatné všeobecne záväzné právne predpisy SR. 

7.5   Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je  

        formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú  

        vlastnoručnými podpismi. 

7.6   Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy   

        v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 

V Bratislave dňa:    

 

Za zhotoviteľa:                                                          Za objednávateľa: 

 

 

............................................                                    .............................................. 

   Mgr. Branislav Panis     Ing. Peter Válek 

generálny riaditeľ SNM                                     starosta obce Plavecký Mikuláš                
              
 

 

............................................                                  

PhDr. Juraj Bartík, PhD.  

     riaditeľ SNM-AM 


