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Zmluva o dielo  
na zhotovenie diela  archeologický výskum: na hrade Plaveč 

 

 uzatvorená podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. I 
 

 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

 

Obec Plaveč 
so sídlom    Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 

v zastúpení :    Ing. Štefan Murcko - starosta obce                              

IČO:      00330116                                        

DIČ:      2020698768                    

Bankové spojenie:   VUB, a.s. pob. Stará Ľubovňa  

č. účtu:      13228602/0200 

 

− vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Murcko, starosta obce 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ  

 

376 A.D., s.r.o.  

Sídlo:                          Hlavná 50, 080 01 Prešov 

Zastúpená:       Mgr. Mário Comisso, konateľ 

Bankové spojenie UniCredit Bank 

Číslo účtu            1252600007/1111 

SWIFT (BIC)            UNCRSKBX 

IBAN                       SK8111110000001252600007  

IČO                       35885165  

IČ DPH           SK2021828490 

DIČ                       2021828490  

zastúpená: 

− vo veciach zmluvných :            Mgr. Mário Comisso, konateľ/archeológ 

− vo veciach tech. realizačných : Mgr. Mário Comisso, konateľ/archeológ 

 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 
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II. Predmet zmluvy 

 

 (1) Predmetom tejto zmluvy je vykonanie archeologického výskumu dodávateľom v 

zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu, na predmetnej  

nehnuteľnosti (hrad Plaveč) v katastrálnom území obci Plaveč, podľa príslušných rozhodnutí  

a požiadaviek KPÚ v Prešov. 

  (2) Pod pojmom archeologický prieskum a výskum sa rozumie najmä, nie však 

výlučne, vykonanie nasledovných prác: archeologický dozor, terénne práce a ich 

dokumentácia, zaistenie nálezov a ich evidencia, laboratórne spracovanie (vyčistenie,   

grafická a fotografická dokumentácia). 

(3) Archeologický výskum bude realizovaný za účasti brigádnikov a subdodávateľov 

pre potreby výskumu a spracovania nálezov, ktorých zabezpečuje objednávateľ.  

(4) Pre potreby dodávateľa zabezpečí objednávateľ na svoje náklady strojný 

mechanizmus, robotníkov na ručné zemné práce a geodetické zameranie výsledkov výskumu 

podľa pokynov dodávateľa. 

 

III. Termín plnenia 

 

 (1) V súlade s harmonogramom zemných prác a s podmienkami rozhodnutia KPÚ 

Prešov, bude vykonaný archeologický výskum s možnosťou použitia ručných zemných prác, 

ktoré zabezpečí a uhradí objednávateľ. Vedúci výskumu bude mať právo rozhodnúť o 

pozastavení stavebných prác na nevyhnutný čas preskúmania a dokumentovania nálezovej 

situácie tak, aby minimalizoval narušenie harmonogramu obnovy   

 (2) Záchranný archeologický výskum bude vykonaný ako sondážny výskum a   

výskum formou sledovania zemných prác počas obnovy: 

a) prvá etapa výskumu - sondážny výskum, budú zrealizované 2 ručne kopané 

archeologické  sondy, ich presné situovanie určí pracovník KPÚ v Prešove na  

vstupnej a priebežných komisiách 

b) druhá etapa - sa uskutoční v súčinnosti s realizáciou zemných prác (odťažovanie 

násypových kužeľov) v rozsahu navrhovaných zemných zásahov 

(3) V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok na voľnom priestranstve sa 

môže predĺžiť doba archeologického výskumu, avšak po prekonzultovaní s objednávateľom. 

(4) Podmienkou odovzdania výskumnej dokumentácie príslušnému pamiatkovému 

úradu v termíne do dvoch mesiacov od ukončenia terénnych archeologických prác bude 

splnenie ustanovení čl. V. odsek (1) tejto Zmluvy. 

(5) Dodávateľ písomne ohlási začatie archeologického výskumu príslušnému 

Krajskému pamiatkovému úradu  do 5 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.  

 

IV. Cena 

 

(1) Zmluvná cena diela .......………………………………………………1 666,67 €  

            Sadzba DPH 20%:…..………………………………………………….333,33 € 

 

Zmluvná cena diela celkom, vrátane DPH:……………………………………..2 000 €          

(slovom: dvetisíc EUR) 

 

(2) Cena za vykonanie archeologického výskumu v rozsahu definovanom v zmysle čl. III, 

odsek (2), písm. a), b) tejto Zmluvy bude v prípade, ak si to rozsah a charakter 

archeologických nálezov vyžiada, rešpektujúc povinnosť dodržania ustanovení zákona 

č. 49/2002 Z. z. O ochrane pamiatkového fondu, stanovená na základe dohody 



 

3 

zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom sa bude prihliadať 

aj na požiadavky, odporúčania, posúdenia a stanoviská odbornej komisie príslušného 

Krajského pamiatkového úradu, ak také budú vznesené. Nevykonané práce a práce 

vykonané naviac bez písomného súhlasu objednávateľa nebudú uhradené.  

 

V. Výška, splatnosť a spôsob úhrady 

  

(1) Objednávateľ uhradí za práce v zmysle čl. III, ods. (2), na účet dodávateľa 

najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi, sumu 2000 € 

s DPH. Zaslanie (resp. odovzdanie) výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu 

príslušnému Krajskému pamiatkovému úradu je podmienené uhradením plnej ceny 

dohodnutej v zmysle čl. IV tejto Zmluvy na účet dodávateľa. V prípade navýšenia zmluvne 

dohodnutej ceny v zmysle čl. IV. odsek (2) tejto Zmluvy, bude objednávateľ povinný uhradiť 

na účet dodávateľovi 100% z takto dohodnutej ceny najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 

dňa vystavenia faktúry, ibaže by v texte dodatku boli platobné podmienky zmluvnými 

stranami dohodnuté odlišne.  

(2)  Ak bude objednávateľ v omeškaní s finančným plnením definovanom v zmysle čl. 

IV tejto Zmluvy, má dodávateľ právo uplatniť si voči objednávateľovi zaplatenie úroku 

z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela definovanom v čl. IV tejto Zmluvy za každý deň 

omeškania. Objednávateľ má právo voči dodávateľovi na zaplatenie úroku z omeškania vo 

výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania podľa čl. III tejto Zmluvy.  

(3) V prípade, ak by objednávateľ jednostranne odstúpil od tejto právoplatne 

uzatvorenej Zmluvy je povinný uhradiť dodávateľovi všetky vzniknuté náklady.  

 

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 (1) Objednávateľ sa zaväzuje overiteľným spôsobom oznámiť dodávateľovi zahájenie 

zemných prác v predstihu najmenej siedmich (7) kalendárnych dní. Ak ide o stavebnú akciu, 

poskytne objednávateľ dodávateľovi zameranie lokality (plán parciel s vyznačením 

nadmorskej výšky) a vyznačenie zásahu stavebnej činnosti. 

 (2) Objednávateľ (alebo zadávateľ stavby) je povinný oznamovať zahájenie zemných 

prác na jednotlivých úsekoch predmetnej stavby na tel. č. 0908058101 alebo na e-mail: 
mario.comisso@gmail.com 

(3) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky, umožňujúce priebežné 

vykonávanie predmetu dohodnutého diela, tzn. pripraví pozemok, kde sa má vykonať 

archeologický výskum - dozor, do stavu, aby bolo možné výskum začať a vykonať (na 

náklady stavby odstráni asfaltový, betónový a iný príkrov, odstráni porast a konštrukcie, ktoré 

by mohli obmedzovať výskum). 

 (4) V prípade potreby preskúmania archeologického nálezu zabezpečí objednávateľ 

skrývku vrstiev (zeminy) mechanizmom podľa pokynu a pod dozorom dodávateľa a jej 

priebežný odvoz v súlade s potrebou stavby a výskumu. 

 (5) Ak vzniknú pri archeologickom výskume komplikácie odbornej, prevádzkovej 

alebo časovej povahy, budú tieto prerokované zvlášť. 

  

VII. Záverečné ustanovenia 
 

(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami  a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

(2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4.5.2015  do  30.6.2015 

mailto:mario.comisso@gmail.com
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(3) Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, 

výlučne formou písomného dodatku. 

(4) Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo z časti neplatným 

alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť 

a uplatniteľnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 

neplatnosti alebo nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej Zmluvy sa zmluvné strany 

zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere 

zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

(5) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej, vážnej 

a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na 

dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam 

svoje podpisy. 

(6) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise 

obdrží objednávateľ a  dodávateľ. 

 

V Plavči, dňa  4. mája 2015 

 

 

 

Za objednávateľa:       Za dodávateľa: 

 

                                       

                                                 

 

 

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

   Ing. Štefan Murcko, starosta obce                           Mgr. Mário Comisso, konateľ 


