Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

I.
Zmluvné strany
1.
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Štatutárny zástupca:
Tel/mobil/e-mail:
Osoby oprávnené rokovať:

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 99, 081 89 Prešov
164682
2021240595
Štátna pokladnica Bratislava
Valéria Závadská, riaditeľka
riaditelka@svkpo.gov.sk
Ing. Monika Šimová, vo veciach zmluvných
Ing. Dušan Bodnár, vo veciach projektových
Ing. Imrich Bartošík, Ing. František Kundrát, vo veciach technických

(ďalej len objednávateľ)
2.
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Štatutárny zástupca:
Tel/mobil/e-mail:
Osoby oprávnené rokovať:

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok
37781227
2021452323
Dexia banka Slovensko a. s.
expozitúra Starý Smokovec
Mgr. Erika Cintulová
riaditelkk@mail.t-com. sk
Mgr. Marta Kučerová, vo veciach zmluvných a realizácie výskumu

(ďalej len zhotoviteľ)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je Pamiatkovo-archeologický výskum v exteriéri kaštieľa Záborské (ďalej len
dielo) v zmysle podmienok Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove (ďalej len
KPÚ) č. p O-10/1881-02/5370/U1 zo dňa 8. 7. 2010, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
a v zmysle Statického posudku z 11. 6. 2010, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Predmetom
zmluvy je archeologický výskum vrátane prejednania a spracovania výskumnej dokumentácie,
ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 30 dní od skončenia výskumu.
2. Predmetom zmluvy sú tieto konkrétne práce:
a) 1. etapa - sondážny výskum,
b) 2. etapa - výskum počas realizácie stavebných prác.
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III.
Povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo v zmysle Cenovej ponuky na
archeologický výskum zo dňa 6. 9. 2010, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
a zároveň vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných
právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické
riešenie diela.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a v primeranej
dobe.
4. Zhotoviteľ j e povinný:
a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a všetky náležitosti vybavovať riadne a včas,
b) vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade s podmienkami Rozhodnutia KPÚ a pokynmi
objednávateľa,
c) všetku dokumentáciu pred predložením príslušným orgánom verejnej správy najskôr písomne
odsúhlasiť s objednávateľom,
d) písomne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zhotovovaní diela a ktoré
môžu mať vplyv na pokyny objednávateľa,
e) písomne upozorniť objednávateľa na to, že jeho pokyny odporujú všeobecne záväzným
právnym predpisom, a to okamžite, keď tieto skutočnosti zistí.
5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo osobne. Zhotoviteľ je oprávnený prenechať zhotovenie diela
tretej strane len s náležitým zdôvodnením svojho rozhodnutia a písomným súhlasom
objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný počas výskumu v čase realizácie stavebných prác v zmysle čl. II, ods. 2,
písm. b) poskytovať súčinnosť tretej strane, ktorou bude dodávateľ stavebných prác obstaraný
objednávateľom na sanáciu základov objektu kaštieľa Záborské.
7.

Objednávateľ je povinný poskytovať zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na zhotovenie
diela v zmysle tejto zmluvy. Je povinný pre zhotoviteľa včas zabezpečiť informácie nevyhnutné
na zhotovenie diela.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo, ktoré bude spĺňať kritériá tejto zmluvy,
prevezme a zaplatí za dielo zmluvne dohodnutú cenu. Odovzdaním a zaplatením diela prechádza
na objednávateľa vlastnícke právo k predmetu zmluvu. Uvedeným okamihom prechádza aj
nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
9.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkopové práce na vlastné náklady.
IV.
Podmienky vykonania diela

1. Miesto vykonania diela je prevádzka objednávateľa - kaštieľ v obci Záborské, národná kultúrna
pamiatka. Za začiatok výkonu prác sa považuje odovzdanie staveniska, ktoré je dohodnuté na deň
27. 9. 2010 o 11.00 h. Termín dokončenia diela je deň odovzdania výskumnej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Bude sa
riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
osôb zmluvných strán.
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3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na práce, ktoré sa zdajú byť zbytočné alebo
upozorniť na rozsah prác, ktorý sa zdá byť nákladný a na vykonanie ktorého je zhotoviteľ schopný
zabezpečiť lacnejšie riešenie pri dodržaní požadovaných kritérií.
4.

Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele akúkoľvek
osobu zamestnanú zhotoviteľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, je
nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností alebo ktorej prítomnosť na
stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu. Takáto osoba musí byť zhotoviteľom
nahradená.

6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZ, PO a ochrany životného prostredia
svojimi zamestnancami na stavbe a vykáže zo stavby osoby, ktoré odmietajú dodržiavať tieto
podmienky. Zhotoviteľ v prípade nehody alebo pracovného úrazu je povinný postupovať v súlade
so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí oprávnené osoby
objednávateľa podľa čl. I. na stavbe:
a) o pracovných úrazoch,
b) o škodách na vybavení a strojoch na stavenisku,
c) o škodách na životnom prostredí,
d) o požiaroch.
7. Oprávnená osoba objednávateľa podľa čl. I je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz
prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vážne škody.
10. Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, informovať objednávateľa
o výsledku výskumných prác, aby mohol objednávateľ pokračovať v realizácii ďalších stavebných
prác, a vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy
a ktorá by mala vplyv na zmluvný termín dokončenia diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na
objednávateľa.
V.
Cena za dielo
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za úspešné zhotovenie diela v zmysle
čl. IV, ods. 9.
2. Cena za dielo je dohodnutá maximálne vo výške 1 650,- €, slovom tisícšesťstopäťdesiat euro
v zmysle Cenovej ponuky na archeologický výskum.
3. Cena za dielo pokrýva zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy tak, aby boli splnené podmienky KPÚ v Prešove.
4. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu iných nákladov spojených so zhotovením diela. Náklady
zhotoviteľa sú zahrnuté už v cene za zhotovenie diela podľa čl. V, ods. 2.
VI.
Fakturácia a platobné podmienky
1. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ je povinný fakturovať iba skutočne realizované práce podľa odsúhlaseného rozsahu
oprávnenou osobou objednávateľa a podľa jednotkovej ceny uvedenej v Cenovej ponuke (príloha
č. 3 tejto zmluvy) a množstva jednotiek jednotlivých pracovníkov zhotoviteľa.
3. Fakturácia bude realizovaná po dokončení diela. Zhotoviteľ je povinný faktúru predložiť
objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúry
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bude súpis vykonaných prác a dodávok. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa ich
doručenia objednávateľovi.
4. Dokončením diela pre účely zmluvy sa rozumie odovzdanie výskumnej dokumentácie
objednávateľovi.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela ako celku je objednávateľ oprávnený žiadať od
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške o 0,05% z fakturovanej ceny diela za každý aj
začatý deň omeškania.
2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúr, môže si zhotoviteľ uplatniť zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy konečnej faktúry, a to za každý aj začatý
deň omeškania.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov SR.
4. Zmeny obsahu zmluvy môžu nastať výlučne na základe dohody zmluvných strán, a to podpísaním
písomného dodatku k zmluve, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami.
5.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
a) ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou,
b) ak zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže dielo zhotoviť
alebo preruší práce na neprimerane dlhú dobu.

6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ zastaví zhotovenie diela
na dobu prekračujúcu 6 kalendárnych mesiacov, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodov na strane
zhotoviteľa.
7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15. 12. 2010. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať
a objednávateľ je povinný dielo prevziať aj pre dohodnutým termínom. Ani jedna zo zmluvných
strán nie je oprávnená vypovedať túto zmluvu.
8. Zhotoviteľ svojim podpisom dáva objednávateľovi súhlas na zverejnenie tejto zmluvy a v nej
obsiahnutých údajov pri dodržaní ustanovení príslušných právnych predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
odovzdania staveniska. Je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú zmluvnú stranu.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za znevýhodnených podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
11. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Prešove č. PO10/1881-02/5370/U1 zo dňa 8. 7. 2010, Statický posudok zo dňa 1i. 6. 2010 a Cenová ponuka na
archeologický výskum zo dňa 6. 9. 2010.

V Prešove.........................................

V Kežmarku..............................................

za objednávateľa
Valéria Závadská, riaditeľka

za zhotoviteľa
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