Zmluva o vykonaní archeologického výskumu PM č. 1/2013
na vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe „Odvlhčenie budovy Tribečského
múzea v Topoľčanoch“, lokalita – Topoľčany, kat. územie Topoľčany, parc. č. 316/1, 315, 317,
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 38, odst. 1,
a násled. Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, Vyhlášky ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č.253/2010 Z.z. a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (úplné znenie 109/1998 Z.z.) a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
1. Zmluvné strany
Zhotoviteľ: Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova tr.č.1,
949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Mgr. Anton Števko
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000311185/8180
IČO: 36102652
DIČ: 2021431973
Pracovníci poverení rokovaním s objednávateľom:
- vo veciach technických a zmluvných: Mgr. Anton Števko
- vo veciach realizačných:
PhDr. Jaroslava Ruttkayová
Objednávateľ: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291
955 01 Topoťčany
Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotláková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000311732/8180
IČO: 36102601
DIČ: 2021450596
Pracovníci poverení rokovaním so zhotoviteľom:
- vo veciach technických a zmluvných: PhDr. Blažena Šmotláková
- vo veciach realizačných: PhDr. Mário Žáčik
2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu ohrozených archeologických
situácií. Miesto výkonu prác je stavba „Odvlhčenie budovy Tribečského múzea v Topoľčanoch“,
lokalita – Topoľčany, kat. územie Topoľčany, parc. č. 316/1,315, 317.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ odborne vykoná záchranný archeologický výskum.
2. Začiatok a koniec archeologických prác ohlási objednávateľovi najneskôr 2 dni pred
začiatkom a ukončením výskumu.
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3. Po ukončení výskumu odovzdá objednávateľovi 1 exemplár správy o vykonanom výskume,
vrátane príp. nákresov, fotodokumentácie a potrebných dokladov (kópia výskumného
denníka).
4. Poverený pracovník objednávateľa bude počas archeologického výskumu spolupracovať
s pracovníkom zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu výskumu. Objednávateľ podľa
požiadaviek zhotoviteľa zabezpečí na vlastné náklady denne 6 robotníkov – kopáčov na
terénne práce pri archeologickom výskume a pracovné náradie pre robotníkov – kopáčov
(rýle, motyky krompáče, lopaty, fúriky) a priestor na uloženie pracovného náradia. Tiež
prístup do hygienických zariadení pracovníkom na archeologickom výskume. Zabezpečiť
ochranu zdravia pri práci robotníkov - kopáčov je povinný objednávateľ.
5. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady zemné stroje a odvoz vykopanej zeminy.
6. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na skúmanej ploche, povolenie na vstup
a vykonávanie zemných prác v priestore stavby. Objednávateľ uhradí vynaložené náklady na
archeologický výskum podľa odseku 5.
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu – situáciu objektu zanesenú do
katastrálnej mapy v elektronickej podobe, príp. geodetické zameranie stavby v digitálnej
forme pre vyhotovenie terénnej dokumentácie a geologický posudok v prípade ak je súčasťou
projektu stavby.
8. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri
zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch.
4. Termíny plnenia
Archeologický výskum sa bude vykonávať v troch etapách:
1. etapa – terénny zisťovací archeologický prieskum, identifikácia archeologických situácií
a nálezov formou stáleho terénneho dozoru, oprávnenej osoby na vykonávanie archeologických
výskumov – v rozsahu a v časovom trvaní stavebných prác.
2. etapa – záchranný archeologický výskum - termín – určí sa podľa výsledkov 1. etapy výskumu
v Dodatku zmluvy o dielo PM, ale najviac 14 pracovných dní.
3. etapa- spracovanie výskumnej správy – do 60 dní od skončenia 2. etapy.
Objednávateľ je povinný upovedomiť zhotoviteľa najmenej tri pracovné dni pred začatím
výkopových prác. Výskum bude predĺžený v prípade nezabezpečenia dostatočného počtu
robotníkov – kopáčov objednávateľom a nedostatočnej spolupráce objednávateľa so zhotoviteľom.
V prípade zistenia závažných archeologických situácií, ktoré by nebolo možné preskúmať
v uvedenom termíne 1. etapy, sa uskutoční záchranný archeologický výskum (2. etapa), a to
v zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. k.: KPUNR-2013/430-3/1939/Gaz
zo dňa 07.03.2013.
Cena
1. Cenu za dielo budú predstavovať náklady na geodetické výškopisné a polohopisné zameranie
prípadných nehnuteľných a významných hnuteľných nálezov.
5. Záverečné ustanovenia
Nálezy z archeologického výskumu, celá dokumentácia vykonaného záchranného archeologického
výskumu a nálezové správy budú uložená u zhotoviteľa. Nálezová správa v jednom exemplári bude
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odovzdaná objednávateľovi. Jeden exemplár správy Archeologickému ústavu SAV v Nitre odovzdá
oproti potvrdeniu zhotoviteľ.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú po dvoch exemplároch určené pre
každú zmluvnú stranu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.

V Topoľčanoch 27. 05. 2013

V Topoľčanoch 27. 05. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.......................................................
PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch

.....................................................
Mgr. Anton Števko
riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre
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