
Zmluva o dielo 

na vykonanie archeologického výskumu, uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka, 

ust. § 38 ods. 1 a násl. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zmysle rozhodnutia 

č. KPÚNR-2016/9183-4/49462/Pat.  

 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 

Názov a sídlo:      Obec Chotín 

      Chotín 486 

      946 31 Chotín      

V zastúpení:      Ing. František Magyari    

Bankové spojenie:     Všeobecná Úverová Banka a.s.    

Číslo účtu:        SK26 0200 0000 0000 2192 9142  

IČO:       00306461    

DIČ:       2021046665      

Ďalej len       „Objednávateľ“ 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov a sídlo:      Podunajské múzeum v Komárne  

       Palatínova č. 13    

       945 05 Komárno     

Štatutárny orgán:     Ing. Jozef Csütörtöky, PhD.    

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica  

Číslo účtu:                                                                 7000313287/8180 

IČO:                                                                        36102881 

DIČ:                                                                           2021448803 

Právna forma:                                                            rozpočtová organizácia 

Pracovník poverený rokovaním 

s objednávateľom:      Mgr. Marek Gere 

Ďalej len       „Zhotoviteľ 

 

 

 



II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe: „Využitie 

pozemkov a umiestnenie stavby,, etapa 1, kat. úz. Chotín, okr. Komárno, podľa podmienok 

definovaných v Rozhodnutí KPÚ č. KPÚNR-2016/9183-4/49462/Pat. 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) odborne vykonať archeologický výskum tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických 

nálezov na miestach, na ktorých sa bude realizovať predmetná stavba, alebo zemné práce s ňou 

súvisiace, resp. na miestach, ktoré by sa v dôsledku stavby stali v budúcnosti pre ďalší výskum 

neprístupné.  

b) svoju činnosť koordinovať s vedením stavby, a priestorový rozsah a potrebný čas na výskum 

zapíše v Denníku výskumu. 

c) začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlási písomne objednávateľovi alebo 

zapíše do stavebného denníka. 

d) pre výkon svojej činnosti dodržiavať pracovnú dobu dodávateľa stavby, dodržiavať na stavbe 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. Zhotoviteľ zároveň preberá 

zodpovednosť za možné riziká pri vzniku úrazu u svojich zamestnancov na tejto stavbe. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) počas uskutočňovania archeologického výskumu bude pracovník objednávateľa spolupracovať 

s pracovníkmi zhotoviteľa.  

b) zabezpečí pre zhotoviteľa vhodné podmienky na vykonanie archeologického výskumu, 

umožní vstup na stavenisko, vytýči stavenisko a podzemné inžinierske siete, poskytne plán 

stavby v tlačenej i digitálnej podobe so súradnicami meracích bodov a vytvorí podmienky pre 

činnosť zhotoviteľa súvisiacich s predmetom zmluvy a podľa požiadaviek zhotoviteľa na vlastné 

náklady zabezpečí.  

c) v harmonograme stavby vyčlení potrebný čas na realizáciu archeologického výskumu, ktorý 

bude zapísaný v Denníku výskumu. 

d) bude dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní 

informácií o jeho výsledkoch.  



e) zhotoviteľovi uhradí skutočné, preukázateľné náklady vynaložené na archeologický výskum, 

nepresahujúce čiastky uvedené v odstavci V/2.  

f) oznamuje zhotoviteľovi začatie zemných prác súvisiacich s realizáciou stavby .  

 

IV. Termíny plnenia 

 

1. Archeologický výskum sa uskutoční v termíne: 28.9.2018- 21.10.2018 

2. V prípade veľmi nepriaznivých klimatických podmienok sa termíny plnenia predmetu zmluvy 

archeologického výskumu predĺžia o dobu, počas ktorej sa terénne archeologické práce nedali 

realizovať. 

V. Cena 

 

1. Cena plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o ce-

nách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z.  

2. Cena plnenia podľa bodu článku V ods. 1)  je stanovená takto:  

Realizácia archeologického výskumu podľa rozhodnutia KPÚ- etapa 1 (bod a)........ 200,-€ 

Spracovanie výsledkov výskumu...................................................................................... 50,-€ 

Cena za realizáciu I. etapy (bodu a, podľa rozhodnutia KPÚ) archeologického výskumu je pevná 

a činí 250,-€. Podunajské múzeum nie je platcom DPH.  

 

VI. Platobné podmienky 

1. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať skutočne vynaložené náklady na archeologický 

výskum. 

2. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, pritom za deň finančného 

plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa.  

3. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, 

odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu 

zmluvy maximálne do výšky 0,20 % z ceny. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu až po doručení sankčnej faktúry objednávateľa. Táto je splatná do 30 dní od jej 

doručenia. 

 

 



VII. Záverečné ustanovenia 

 

l. Nálezové správy a celá dokumentácia z vykonaných archeologických výskumov bude založená 

u zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce svojich pracovníkov a dodržanie BOZP a PO pri 

vykonávaní archeologického výskumu príp. prieskumu.  

3. Ku zmene, doplneniu alebo zrušeniu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej dohody 

obidvoch zmluvných strán.  

3. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a 

dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.  

5. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 

základe správnych údajov, ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za iných 

jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy. 

 

V Komárne dňa : 27.9.2018 

 

 

 

 

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

     objednávateľ             zhotoviteľ 


