
1 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

 
Zhotoviteľ:                   AZ plus, s.r.o., Štefánikova 2326/22, 066 01 Humenné 

Zastúpený:                  Ing. Štefan Gačko, konateľ spoločnosti  
IČO:                   46759158   
Registrácia:                 OS Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.: 26327/P 
Bankové spojenie:     SLSP, a.s. Humenné 
Číslo účtu:                   5031532862/0900 

      Kontaktné osoby:     Mgr. Zuzana Krišovská - +421 (0)902 160 344     
 
ďalej len „zhotoviteľ" 
 
a 
 
Objednávateľ:   Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov  
     Zastúpený:                   Ján Lukáč, starosta obce  
     IČO:        00322741               
     DIČ :       2020624804         
     Bankové spojenie:      Prima Banka Slovensko a.s. Žilina                                       
     Číslo účtu:       3605371019/5600 
     Kontaktné osoby:      Milan Sliva 0902 176 309 
                                            

 

ďalej len „objednávateľ" 

 

Čl. I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 1 a 
§ 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby 
„Hrad Zborov – čiastočná obnova východnej a severovýchodnej hradby III. 
predhradia“, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 262/1-31, na pozemku parcely č. KN-C- 
1662, súp. č. 39 v katastrálnom území Zborov. Výskum bude realizovaný v zmysle 
rozhodnutia KPÚ Prešov č. KPUPO-2014/6853-02/18240/Su zo dňa 21.03.2014 (ďalej 
len „rozhodnutie KPÚ“) oprávnenou právnickou osobou – zhotoviteľom, pod 
vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Zuzanou Krišovskou 
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(v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum vedený pod č. 120), podľa § 
35a pamiatkového zákona. 

2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať 
archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR.  

3. Archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách: 

1. etapa výskumu 
V  1. etape bude archeologický výskum realizovaný formou sondážneho výskumu       
v zmysle rozhodnutia KPÚ a podľa dokumentácie pre stavebné povolenie (sprac. Ing. 
Jaroslava Glosová, sprac. v termíne 03/2014) na ploche stavby „Hrad Zborov – 
čiastočná obnova východnej a severovýchodnej hradby III. predhradia“. Pracovný 
postup bude dokumentovaný podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. 
z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon v znení vyhlášky č. 231/2014 Z. z. (ďalej len 
„vyhláška“). Rozsah prác v teréne bude konkrétne spresnený za účasti zástupcu KPÚ 
Prešov na vstupnej komisii.  

2. etapa výskumu 
2. etapa výskumu v zmysle bodu s.2.2. a s.2.3. rozhodnutia KPÚ bude pozostávať        
z archeologického dozoru pri stavebných a s nimi spojených výkopových prácach na 
na ploche stavby „Hrad Zborov – čiastočná obnova východnej a severovýchodnej 
hradby III. predhradia“.    
 
 
 
 

  
Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Povinnosti zhotoviteľa: 

 

a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ tak, aby sa 
zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemkoch,      
na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou,  

b) ukončiť 1. etapu archeologického výskumu najneskôr do 15. mája 2015, 
c) po ukončení 1. etapy výskumu vypracovať výskumnú dokumentáciu 1. etapy a po 

skončení 2. etapy výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu v zmysle 
§ 39 pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky a odovzdať ju objednávateľovi do 60 
dní od skončenia terénnej časti výskumu, 

d) po skončení 1. etapy výskumu poskytnúť objednávateľovi grafickú a geodetickú 
dokumentáciu archeologického výskumu pre potreby obnovy východnej 
a severovýchodnej hradby.  

 

2. Povinnosti objednávateľa:  
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a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom 
zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu 
archeologických nálezov, 

b) pre potreby archeologického výskumu zabezpečí: 

- digitálne mapové podklady, situácie a plány potrebné k realizácii výskumu, 

- neprerušený prístup na plochu výskumu za účelom archeologického výskumu bez 
nároku za úhradu za využívanie prístupových komunikácií, 

- poskytnutie plochy na skládku prebytočnej zeminy získanej počas archeologického 
výskumu, resp. spätný zásyp archeologických sond a iných skúmaných plôch, 

- zabezpečí na vlastné náklady pracovníkov na výkopové práce a geodetické 
zameranie v 2. etape výskumu, 

c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu  
pri zverejňovaní informácií  o výskume a jeho výsledkoch. 

 
 
 

Čl. III. Cena diela  a platobné podmienky 
 
 

1. Cena: 

Cena za realizáciu archeologického výskumu predstavuje  
pevnú čiastku:                                                                              23. 000,- €   

  

 
 

 
 

2. Platobné podmienky: 
 

         Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne   
dohodnutú cenu za realizáciu výskumu podľa čl. III., bod 1. tejto zmluvy 
v 2 platbách:  

- 1. platbu v sume 20.000,- € uhradí po ukončení 1. etapy výskumu v teréne na 
základe predloženej faktúry, 

- 2. platbu v sume 3.000,- € uhradí do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej   
dokumentácie archeologického výskumu na základe predloženej faktúry.   

 
         

Čl. IV. Sankcie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, tj. porušenia 
ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela 
za každý deň omeškania.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku 
podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
za každý deň omeškania.   
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Čl. V. Záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k nej 
a podpísané oboma zmluvnými stranami.  

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dva rovnopisy. 

3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá dňom podpisu nimi je platná 
a účinná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

        V Humennom, dňa: 24.03.2015.            V Zborove, dňa: 24.03.2015. 

                      Za zhotoviteľa:          Za objednávateľa: 

                   Ing. Štefan Gačko                                                                 Ján Lukáč  
      
                    konateľ spoločnosti                                                                     starosta obce  
 


