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Zmluva o dielo č. 1452/2022/KreaC 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“), 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Názov/obchodné meno: Mesto Nitra 

Sídlo: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra 

 

Štatutárny zástupca:   Marek Hattas, primátor 

Právna forma:                  Obec 

Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK59 0900 0000 0051 7526 7877 

IČO:  00308307 

DIČ:  2021102853 

IČ DPH: SK 2021102853 

Operačný program: IROP 2014-2020 

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49 

Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Názov projektu: Kreatívne centrum Nitra 

Kód projektu: 302031ADT3 

Interný kód zákazky: 2/2022 – KCN/JPI – VO 

Zamestnanec oprávnený rokovať 

a konať vo veciach realizácie 

a uzatvorenia Zmluvy:  

 

Zamestnanec oprávnený rokovať vo 

veciach technických a realizačných: 
 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ:                     

Názov/obchodné meno: Archeologický ústav SAV, v. v. i. 

Sídlo:                                 Akademická 2, 949 21 Nitra 

Štatutárny zástupca:   Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ ústavu 

Právna forma:                  Verejná výskumná inštitúcia 

Bank. spojenie: Štátna pokladňa 

Číslo účtu IBAN:  SK87 8180 0000 0070 0066 8547 

IČO:  00166723 

DIČ:  2021246656 

IČ DPH: SK 2021246656 

Pracovníci poverení 

jednaním s Objednávateľom: 

 vo veciach zmluvných: 

 vo veciach technických a 

realizačných: 

 

 

 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“, alebo každý jednotlivo 

ako „Zmluvná strana“). 
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Preambula 

 

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ uskutočnil prieskum trhu výzvou na predkladanie 

ponúk podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom 

obstarávaní“).  

2. V rámci prieskumu trhu Zhotoviteľ predložil ponuku, ktorá bola najnižšia s hodnotou 

9 126,00 EUR bez DPH. 

3. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy v súlade s platnou Jednotnou príručkou pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania vydanou Centrálnym 

koordinačným orgánom s účinnosťou odo dňa 15. 06. 2021 a zároveň ustanoveniami 

§ 1 ods. 12 písm. z) a q) Zákona o verejnom obstarávaní prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy, a to najmenej v rozsahu požadovanom 

Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Nitra, č. konania KPUNR-2020/6017-

1/18927/NIK zo dňa 06. 03. 2020 (ďalej len „Rozhodnutie“) a v súlade s podmienkami 

tejto Zmluvy. 

4. Platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi 

poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) a Objednávateľom, a to na základe 

jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, je nevyhnutným 

predpokladom k začatiu poskytovania služieb a čerpaniu podľa tejto Zmluvy. Uvedená 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MK-143/2020/SOIROPPO3-

302031ADT3 nadobudla účinnosť dňa 24. 12. 2020 (ďalej len „Zmluva o NFP“). 

5. Služby definované v článku II tejto Zmluvy môžu byť financované z nenávratného 

finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi Objednávateľom a MIRRI SR v 

rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 3.1 

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 

kreatívneho talentu, netechnologických inovácií, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje a je si plne vedomý, že počas zhotovenia diela podľa tejto Zmluvy je 

povinný dodržiavať zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o OPF“), vyhlášku Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len 

„Vyhláška“), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy platné a účinné v Slovenskej 

republike. 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne. 

Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá 

by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov, a to bez nutnosti dodatkovania tejto 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/49/
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Zmluvy. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré 

môžu druhej Zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na vykonanie predmetu Zmluvy tak, ako sa touto 

Zmluvou zaviazal a nie je na jeho strane žiadna zákonná alebo zmluvná prekážka, ktorá by 

znemožnila výkon predmetu Zmluvy tak, ako je uvedené v tejto Zmluve. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie Zmluvy, a že 

disponuje technickým a materiálnym vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými 

znalosťami, oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k riadnemu dodaniu predmetu 

Zmluvy a predmet Zmluvy vykoná osobami odborne spôsobilými v zmysle platných 

a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú právnu subjektivitu a prejavujú vôľu uzavrieť túto 

Zmluvu. 

Článok II 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zrealizovať záchranný archeologický výskum 

na stavbe „Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu 

pre Centrum kreatívneho priemyslu“ na parc. č. 4450/82-85, 4450/268 v kat. úz. 

Zobor, okr. Nitra (ďalej len „Dielo“), a to minimálne v dvoch z troch nižšie uvedených 

etapách za nasledovných podmienok: 

I. etapa – záchranný archeologický terénny výskum vo výkopoch zemných rýh 

a ostatných zemných prác v priestoroch vyššie uvedenej stavby, zameraný 

na vyhľadávanie a zber prípadných archeologických nálezov, vrátane prác 

súvisiacich s archeologickým výskumom v rozsahu vyznačenom v Prílohe 

B2 tejto Zmluvy a v zmysle Rozhodnutia, ktorého fotokópia tvorí Prílohu 

B3 tejto Zmluvy, 

II. etapa – pokiaľ sa v I. etape potvrdí výskyt archeologických nálezov, predmetom 

II. etapy bude plošná sondáž na mieste nálezov a odborné 

zdokumentovanie nálezovej situácie na plochách ohrozených zemnými 

a stavebnými prácami. V prípade, že sa výskyt archeologických nálezov 

nepotvrdí, táto etapa sa nebude vykonávať, 

III. etapa – konzervácia nálezov, spracovanie a vyhodnotenie nálezov, vyhotovenie 

výskumnej dokumentácie v zmysle § 7 a § 10 Vyhlášky (ďalej len 

„výskumná dokumentácia“) v dvoch písomných vyhotoveniach a 

jedenkrát na CD nosiči. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zhotoví: 

a) v celom rozsahu predmetu tejto Zmluvy a za podmienok stanovených touto Zmluvou, 

b) v súlade s Rozhodnutím, 

c) za podmienok uvedených v Prílohe B1 tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas Dielo zhotoviť a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

Zhotoviteľovi cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy. 

4. Miestom výkonu archeologických prác je parc. č. 4450/82-85, 4450/268 v kat. úz. Zobor, 

okr. Nitra ako aj miesta s vyššie uvedenou stavbou bezprostredne súvisiace, prípadne 

priestory Zhotoviteľa, ak si to vyžaduje špecifický druh práce (konzervovanie 

archeologických nálezov, spracovanie výskumnej dokumentácie a pod.). 
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Článok III 

Termíny plnenia 
 

1. Dielo Zhotoviteľ zhotoví v nasledovnom časovom harmonograme: 

a) I. etapu začne Zhotoviteľ vykonávať do 10 kalendárnych dní od vyzvania Zhotoviteľa 

Objednávateľom k jej začatiu a bude ukončená do 30 pracovných dní odo dňa jej 

začatia,  

b) II. etapu začne Zhotoviteľ vykonávať bezprostredne po ukončení I. etapy a bude 

ukončená do 30 pracovných dní odo dňa jej začatia (pokiaľ k výkonu II. etapy za 

podmienok uvedených v Zmluve dôjde), 

c) III. etapu Zhotoviteľ vykoná do 2 mesiacov od ukončenia I. etapy, resp. do 2 mesiacov 

od ukončenia II. etapy, pokiaľ k výkonu II. etapy za podmienok uvedených v Zmluve 

dôjde . 

2. Ak v dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou dôjde k ohrozeniu niektorého z termínov 

uvedených v predchádzajúcom bode Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne po 

zistení takejto udalosti (t. j. v deň zistenia udalosti spôsobenej vyššou mocou) písomne 

oznámiť Objednávateľovi situáciu ohľadne možnosti zhotovenia Diela. Zhotoviteľ, pokiaľ 

je to možné, pokračuje v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a zároveň 

hľadá všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie Zmluvy. O vzniknutej situácií 

priebežne informuje Objednávateľa.   

3. V dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou sú Zmluvné strany oprávnené k zmene 

Zmluvy formou uzatvorenia dodatku k Zmluve. 

4. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumie akákoľvek okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

podľa Obchodného zákonníka a každá okolnosť, ktorá sa nedá naplánovať ani prekonať po 

podpísaní tejto Zmluvy, a ktorá sa dá považovať za neodvratnú a neobyčajnú udalosť ako 

je napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, epidémia 

znemožňujúca výkon plnenia Zmluvy, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné 

udalosti, ktoré sú mimo vplyvu Zmluvných strán. Za udalosť vyššej moci sa nepovažuje 

prerušenie dodávok energií, chybný materiál, zásahy úradov verejnej správy alebo 

nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodu výskytu okolnosti vyššej 

moci. 

5. Ukončením prác sa rozumie zhotovenie Diela a jeho odovzdanie (vrátane výskumnej 

dokumentácie) Objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, pokiaľ v ňom 

bude oboma Zmluvnými stranami stanovené, že Dielo je odovzdané a prevzaté bez vád 

a nedorobkov (ďalej len „Ukončenie prác“). 

 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Podkladom pre stanovenie ceny Diela je cena rozsahu prác, ktoré bude nutné vykonať pre 

zhotovenie Diela v I., II. a III. etape za podmienok uvedených v tejto Zmluve 

a nevyhnutných dopravných nákladov Zhotoviteľa súvisiacich so zhotovovaním Diela 

(ďalej len „Cena Diela“). Za nevyhnutné dopravné náklady Zhotoviteľa so zhotovovaním 

Diela sa nepovažuje preprava osôb (napr. pracovníkov Zhotoviteľa) na miesto a z miesta 

výkonu archeologických prác. Za nevyhnutné dopravné náklady Zhotoviteľa so 

zhotovovaním Diela sa považuje preprava nájdených archeologických nálezov, techniky 
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potrebnej k zhotovovaniu Diela a pod. 

2. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 

ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne rovnaký alebo vyšší ako hodnota uvedená 

v § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.  

4. Cena archeologických prác za I. a II. etapu bude fakturovaná mesačne podľa skutočne 

odpracovaných a evidovaných hodín pracovníkov Zhotoviteľa písomne potvrdených 

Objednávateľom. Počet skutočne odpracovaných hodín pracovníkov Zhotoviteľa 

nepresiahne hodnoty uvedené v Prílohe B1 tejto Zmluvy. V prípade, že by mohlo dôjsť 

k navýšeniu počtu odpracovaných hodín pracovníkov Zhotoviteľa nad hodnoty uvedené 

v Prílohe A1 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o takejto skutočnosti v primeranom predstihu 

písomne informovať Objednávateľa s uvedením všetkých okolností, na základe ktorých táto 

skutočnosť nastala; v dôsledku takejto skutočnosti sú Zmluvné strany oprávnené k zmene 

Zmluvy formou uzatvorenia dodatku k Zmluve. Objednávateľom potvrdený výkaz skutočne 

odpracovaných hodín za I. a II. etapu a nevyhnutných dopravných nákladov súvisiacich 

so zhotovovaním Diela tvorí prílohu faktúry. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať si nevyhnutné dopravné náklady, ak si to povaha činností 

súvisiacich so zhotovovaním Diela v I. a II. etape vyžiada. Počet najazdených kilometrov 

Zhotoviteľ vykazuje v evidencii odpracovaných hodín. Cena za 1 km je uvedená v Prílohe 

A1 Zmluvy. 

6. Cena archeologických prác za III. etapu je stanovená ako percentuálny podiel z ceny 

skutočne odpracovaných hodín za I. a II. etapu (bez nevyhnutných dopravných nákladov 

Zhotoviteľa súvisiacich so zhotovovaním Diela) a je stanovený vo výške 0,30 %.  

7. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu archeologických prác za III. etapu v súlade 

s bodom 6. tohto článku Zmluvy na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorej 

prílohou bude rekapitulácia fakturovaných súm za I. a II. etapu, po preukázateľnom 

odovzdaní výskumnej dokumentácie na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Zhotoviteľom. 

8. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, 

pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva inak. 

9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo Zákona o DPH, alebo k nej 

nebudú priložené doklady vyžadované touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený vrátiť 

faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré má Objednávateľ 

odstrániť. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
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a) odborne vykonať archeologický výskum v zmysle tejto Zmluvy, právnych predpisov 

platných a účinných v Slovenskej republike (napr. Zákon o OPF či Vyhláška) v 

dohodnutom čase a rozsahu tak, aby sa zabezpečila lokalizácia 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 predmetnej stavby stali 

v budúcnosti pre ďalší výskum neprístupné, 

b) svoju činnosť koordinovať s Objednávateľom tak, aby počas vykonávania 

archeologického výskumu podľa možností nedošlo k zastaveniu prác na realizácii 

predmetnej stavby, bez omeškania oznámiť preskúmanie jednotlivých úsekov 

Objednávateľovi a tým umožniť pokračovanie projekčných a rekonštrukčných prác, 

c) viesť denník výskumu, odborný denník a evidenciu odpracovaných hodín pracovníkov 

Zhotoviteľa; originál evidencie odpracovaných hodín Zhotoviteľ aktualizuje na dennej 

báze a uchováva ho počas celého trvania Zmluvy v mieste výkonu archeologických 

prác,  

d) dokumenty uvedené v článku V bode 1. písm. c) Zmluvy na vyžiadanie poskytnúť 

osobám písomne povereným Objednávateľom a/alebo osobám oprávneným rokovať 

za Objednávateľa vo veciach realizácie a uzatvorenia Zmluvy a/alebo vo veciach 

technických a realizačných, prípadne ďalším osobám za podmienok stanovených v tejto 

Zmluve; tieto osoby sú oprávnene do uvedených dokumentov kedykoľvek nahliadať 

a vyhotovovať si z nich kópie, 

e) priebežne poskytovať výsledky výskumu písomne povereným pracovníkom 

Objednávateľa, 

f) v deň odovzdania výskumnej dokumentácie na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

odovzdať Objednávateľovi správu o výsledkoch archeologického výskumu, 

g) preukázateľne poučiť pracovníkov Zhotoviteľa o právach a povinnostiach 

vyplývajúcich z predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany (ďalej len „BOZP“) a dodržiavať predpisy upravujúce 

BOZP, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení či zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako aj ďalšie súvisiace platné 

a účinné právne predpisy v Slovenskej republike, 

h) zhotoviť Dielo odborne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

i) zhotoviť Dielo výhradne osobne bez zapojenia akýchkoľvek tretích osôb v zmysle 

ustanovenia § 1 ods. 12 písm. q) Zákona o verejnom obstarávaní, 

j) zhotovovať Dielo v termínoch uvedených v tejto Zmluve, a  

k) deň pred nástupom na pracovisko oznámiť Objednávateľovi svoj zámer vykonať 

predmet plnenia ako aj Ukončenie prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo tak, aby z dôvodu jeho činnosti nedošlo ku 

škodám na existujúcich objektoch a majetku Objednávateľa a tretích osôb. V prípade, ak 

vzniknú škody spôsobené Zhotoviteľom, tak je povinný ich odstrániť na vlastné náklady 

a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení 

odpočítaná z ktorejkoľvek faktúry za Dielo; ak uvedené nie je možné, Zhotoviteľ sa 
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zaväzuje škodu uhradiť Objednávateľovi do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 

na úhradu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) počas zhotovovania Diela poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť tak, aby 

nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác, 

b) vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu, poskytnúť 

kancelársky priestor, šatňu pre pracovníkov na výskume, priestor na uloženie náradia 

a nálezov, na vlastné náklady vopred vytýčiť existujúce inžinierske siete, zabezpečiť 

sondy pred vstupom nepovolaných osôb, 

c) umožniť vstupy na pozemky predmetnej stavby pre vykonávanie archeologického 

výskumu, 

d) uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum v súlade 

s ustanoveniami článku IV tejto Zmluvy,  

e) vytýčiť priestory na dočasné deponovanie vykopanej zeminy, 

f) v prípade výskytu archeologických situácií (architektúr) bude ďalší postup konzultovať 

s Krajským pamiatkovým úradom Nitra a na vlastné náklady zabezpečí projekt a 

ochranu nálezov. 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je 

povinný písomne upozorniť včas Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré by mali vplyv 

na vykonanie Diela, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu. Zhotoviteľ je 

povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa, ak mu nedodal požadované 

informácie alebo neposkytol potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením 

záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.  

5. Odovzdanie predmetnej stavby (napr. vstup na stavenisko, prítomnosť tretích osôb na 

stavenisku):  

a) Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi užívanie priestoru stavby po dobu 

trvania Diela a dobu potrebnú na vypratanie stavby, najviac však 7 kalendárnych dní 

od Ukončenia prác,  

b) Konkrétne pravidlá pre vstup na stavbu a užívanie poskytnutých priestorov budú 

dohodnuté pri odovzdaní stavby, o ktorom bude spísaný zápis podpísaný Zmluvnými 

stranami. 

6. Zhotovovanie Diela:  

a) Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v 

objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo predmetnej stavby. Na stavbu môžu 

vstupovať len poverení pracovníci Zhotoviteľa, Objednávateľa, orgánov štátneho 

stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov,  

b) Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich 

pracovníkov všetky potrebné školenia a testy týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ zodpovedá 

za BOZP svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela 

v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko a ďalšími súvisiacimi platnými a účinnými právnymi 
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predpismi v Slovenskej republike. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať 

všetky záväzné predpisy o BOZP, ochrane životného prostredia ako aj ďalšie 

všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela. 

c) Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy bude podľa osobitnej 

zmluvy zastupovať technický dozor. Technický dozor je oprávnený vstupovať na 

pracovisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú.  

 

Článok VI 

Autorské a licenčné práva 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude mať ktorákoľvek časť plnenia v zmysle tejto 

Zmluvy, a to najmä avšak nielen vypracovaná výskumná dokumentácia, charakter 

autorského diela podľa ustanovení § 7 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), budú sa práva a povinnosti 

k autorskému dielu spravovať ustanoveniami toho článku Zmluvy. 

2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zobrazeniu autorského diela alebo jeho časti, 

na ktorom je odovzdané a/alebo veci prostredníctvom ktorej je autorské dielo alebo jeho 

časť vyjadrené jeho/jej prevzatím. 

3. Objednávateľ má právo použiť autorské dielo pre akýkoľvek účel. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom (nositeľom) všetkých majetkových práv 

k autorskému dielu, má výlučné právo na jeho použitie všetkými možnými spôsobmi, aké 

mu priznávajú právne predpisy a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, podľa uváženia Objednávateľa, a má oprávnenie s ním nakladať v plnom rozsahu. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že udelením súhlasu na používanie autorského diela neporušuje 

autorské práva tretích osôb a autorské práva tretích osôb nebudú porušené použitím 

autorského diela alebo jeho časti podľa uváženia Objednávateľa a k tej časti autorského 

diela, ktorá bude vytvorená osobou rôznou od Zhotoviteľa je Objednávateľovi oprávnený 

udeliť súhlas na použitie tejto časti autorského diela vo vecnom, územnom a časovom 

rozsahu licencie v zmysle tohto článku Zmluvy, pričom ho týmto Objednávateľovi zároveň 

udeľuje. 

5. Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 

predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 a § 4 Autorského zákona, 

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi výhradnú (Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť súhlas 

na jej použitie inej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa), vecne a územne 

neobmedzenú licenciu na použitie autorského diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a to na 

celú dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu v zmysle Autorského zákona. Pre 

vylúčenie pochybností sa uvádza, že doba trvania majetkových práv k autorskému dielu je 

takto určená v zmysle ustanovenia § 32 Autorského zákona, resp. podľa charakteru 

autorského diela v zmysle osobitých ustanovení Autorského zákona a nejde o prípad 

neurčenia času, na ktorý sa licencia udeľuje v zmysle ustanovenia § 68 Autorského zákona. 

6. Objednávateľ je oprávnený autorské dielo rozmnožovať a rozširovať. 

7. Licencia sa považuje za poskytnutú od okamihu odovzdania ktorejkoľvek časti autorského 

diela. 

8. Zhotoviteľ týmto ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na 

udelenie súhlasu tretej osobe na použitie autorského diela (na udelenie sublicencie) 
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v rozsahu udelenej licencie, ako aj na postúpenie licencie. O osobe postupníka je povinný 

informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. 

9. Odplata za licenciu (sublicenciu) a súhlas na udelenie sublicencie podľa tohto článku 

Zmluvy je zahrnutá v cene diela v zmysle Zmluvy a Zhotoviteľovi nepatrí za poskytnutie 

súhlasov v zmysle Zmluvy žiadna ďalšia odplata. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že odplatu 

považuje vzhľadom k rozsahu a podmienkam udelenej licencie za primeranú. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že autor nie je po odovzdaní autorského diela oprávnený 

vykonať autorskú korektúru v zmysle ustanovenia § 75 Autorského zákona bez súhlasu 

Objednávateľa. 

11. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že výhradnú licenciu udelenú podľa 

ustanovení tohto článku Zmluvy nie je Objednávateľ povinný využiť alebo využívať. 

 

Článok VII 

Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou, Rozhodnutím, platnými a účinnými právnymi predpismi v 

Slovenskej republike a v dohodnutom rozsahu prác. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov. 

3. V prípade, ak vykonané Dielo bude vykazovať vady alebo bude potrebné jeho akékoľvek 

doplnenie či zmena, Zhotoviteľ tieto vady odstráni, resp. doplnenie či zmenu vykoná 

bezodkladne, ak to nie je možné v primeranej lehote, na ktorej sa Zmluvné strany písomne 

dohodnú a to bez akéhokoľvek ďalšieho nároku na peňažné plnenie nad rámec dohodnutej 

ceny v zmysle tejto Zmluvy. 

4. Objednávateľovi vznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z najvyššej ceny 

uvedenej v stĺpci označenom ako „cena spolu v EUR s DPH“ v Prílohe A1 Zmluvy, pokiaľ 

je Zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou plnenia niektorej z etáp a/alebo s odovzdaním Diela, 

a to za každý čo i len začatý deň omeškania. 

5. V prípade zistenia nesúladu údajov uvedených v evidencií odpracovaných hodín so 

skutočnosťou (napr. z dôvodu, že Zhotoviteľ zanedbal svoju povinnosť aktualizovať údaje 

v evidencií odpracovaných hodín na dennej báze) vznikne Objednávateľovi nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom: tristo eur) za každý zistený nesúlad (t. j. 

akýkoľvek nesúlad týkajúci sa ktoréhokoľvek pracovníka Zhotoviteľa za akýkoľvek deň)  

a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zmluvnú pokutu zaplatiť. 

6. Zhotoviteľ týmto na základe slobodnej a vážnej vôle vyhlasuje, že s výškou dohodnutej 

zmluvnej pokuty v plnom rozsahu súhlasí, nepovažuje ju za neprimeranú a ani za 

odporujúcu dobrým mravom, pričom s podmienkami jej uplatnenia v plnom rozsahu 

súhlasí. 

7. Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením peňažného záväzku (s úhradou faktúr) v 

zmysle tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie 

zmluvného úroku z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej 

republiky.  

8. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje 

povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť 

spôsobenú škodu v plnej výške. 
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9. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná Zmluvná 

strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej Zmluvnej strane v tejto súvislosti 

škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

10. Zmluvnú pokutu a zmluvný úrok z omeškania, dohodnuté touto Zmluvou, uhradí povinná 

Zmluvná strana do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy k zaplateniu 

zmluvnej pokuty či zmluvného úroku z omeškania. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v 

súvislosti s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy. 

12. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto Zmluve zo strany 

Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté škody 

Objednávateľovi uhradiť. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to Zmluvná strana, 

ktorej škoda vznikla, požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do 

predošlého stavu. 

13. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s touto Zmluvou 

ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody, pokiaľ nie je v Zmluve 

uvedené inak. 

 

Článok VIII 

Zmena a ukončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do Ukončenia prác alebo do odovzdania 

kompletnej výskumnej dokumentácie na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Zhotoviteľom podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. 

2. Zmluvu možno zmeniť len na základe písomného dodatku k Zmluve podpísaného 

Zmluvnými stranami. 

3. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť 

nasledovne:  

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od Zmluvy v nasledovných a ďalších prípadoch upravených 

touto Zmluvou:  

i. každá zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v zmysle 

ust. § 344 Obchodného zákonníka, a to na základe písomného oznámenia 

zaslaného druhej Zmluvnej strane v prípade, ak druhá Zmluvná strana 

poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a túto 

skutočnosť neodstráni na základe písomnej výzvy zaslanej prvou Zmluvnou 

stranou druhej Zmluvnej strane v dostatočne primeranej lehote, 

ii. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak 

Zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať činnosť v zmysle tejto Zmluvy, 

alebo nebude realizovať Dielo výhradne osobne bez zapojenia akýchkoľvek 

tretích osôb, 

iii. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto 

Zmluvy aj v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, pokiaľ výsledky 

administratívnej finančnej kontroly na strane Objednávateľa neumožňujú 

financovanie jeho výdavkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

4. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.  
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5. Zmluvné strany sú v prípade odstúpenia povinné bezodkladne, najneskôr však do 15 

pracovných dní, vyrovnať všetky vzájomné pohľadávky a záväzky vzniknuté z tejto 

Zmluvy. Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od Zmluvy, je povinná uhradiť 

druhej Zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené 

výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od Zmluvy. Ustanovenie článku VIII bod 3. 

písm. b) pododsek iii. Zmluvy tým nie je dotknuté. 

6. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody v plnej výške vzniknutej 

porušením tejto Zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa voľby práva a riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami. 

Ustanovenie článku VIII bod 3. písm. b) pododsek iii. Zmluvy tým nie je dotknuté. 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným a účinným na území Slovenskej 

republiky. Prípadné spory Zmluvných strán týkajúce sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ktoré 

sa nepodarí urovnať iným spôsobom, prejedná príslušný všeobecný súd Slovenskej 

republiky. 

2. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

3. Nálezové správy a výskumná dokumentácia vykonaného archeologického výskumu bude 

archivovaná u Zhotoviteľa. 

4. Písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené 

v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, 

ak Zmluvná strana odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 

odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si Zmluvná strana neprevezme písomnosť 

v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. 

V prípade, ak sa písomnosť vráti Zmluvnej strane s označením pošty „adresát neznámy“ 

alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 

doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, a to aj v prípade ak sa adresát 

o tom nedozvie. 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých sú dva pre Zhotoviteľa a tri pre 

Objednávateľa. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

Slovenskej republiky alebo na webovom sídle Objednávateľa. 

7. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časti na tretiu osobu. V prípade porušenia tejto 

povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade 

porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená 

od Zmluvy odstúpiť. 

8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Objednávateľom uzavretej Zmluvy o NFP, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly a/alebo auditu sú orgán zapojený do 
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riadenia, auditu a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„EŠIF“) vrátane finančného riadenia v súlade so všeobecným nariadením a nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády Slovenskej republiky. Oprávnenou 

osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: Európska komisia, vláda 

Slovenskej republiky, MIRRI SR, Centrálny koordinačný orgán, Certifikačný orgán, 

Monitorovací výbor, Orgán auditu a spolupracujúce orgány, Orgán zabezpečujúci ochranu 

finančných záujmov Európskej únie, Gestori horizontálnych princípov, Riadiaci orgán a 

Sprostredkovateľský orgán. 

9. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, 

nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť 

či účinnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného či 

neúčinného ustanovenia Zmluvné strany dodatkom zmenia Zmluvu tak, že takéto 

ustanovenie nahradia ustanovením, ktoré čo v najväčšej miere zodpovedá zmyslu a účelu 

neplatného, neúčinného či nevymáhateľného ustanovenia.  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Zmluvu 

neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsah Zmluvy je určitý, 

zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha B1: Cena predmetu zákazky 

Príloha B2: Plocha výskumu 

Príloha B3: Rozhodnutie KPÚ  

 

V Nitre dňa 06. 07. 2022 

 

 

 V Nitre dňa 22. 06. 2022 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: 

 

 

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

Marek Hattas, primátor              

  

 

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

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ 
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ij KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
NITRA

Číslo konania: KPUNR-2019/16880-4/65269/NIK
Vybavuje/kontakt:
Nitra, 14.08.2019

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa§ 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") ako vecne príslušný orgán
špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. S citovaného zákona ako miestne príslušný orgán
špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona číslo
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva
toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra") v zmysle§ 35 ods. 4 písm. b), § 35 ods. 7 a§
36 ods. 3 pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka, Mesta Nitra, Mestský úrad
v Nitre, Odbor investičnej výstavby a rozvoja, Štefánlkova trieda 60, 950 06 Nitra, v zastúpení Ing.
Františkam Halásom (ďalej len „stavebník") a z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné
vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo
nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby:

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu
pre Centrum kreatívneho priemyslu"

pare. č. 4450/82-85, 4450/268, kat. úz. ZObor, okr. Nitra
(ďalej len „stavba").

KPÚ Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010
z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, určuje
nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania
výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác vykonávaných za použitia zemného stroja
s plochou lyflcou, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou
sondáfou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,

Krajský pamiatkový ú,ad Nitra I N.im. Jána Pavla II. 8 1 94901 Nitra I Slovenská republika
Tel.:+42137 2451111 1 e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk I www.pamiatky.sk

o« 1111/20 f; /t
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b) v mieste nálezu budú d'alšle zemné práce pokračovať rume metódami archeologického
výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického
výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba"), pričom
zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná
detektorom kovov,

c) archeologický nälez Ie vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať
a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do Ich
odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového
zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40
ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:

a} podľa§ 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum.
b) zabezpetlťvykonanle záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou

uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného
podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) vyi:lenlť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného
archeologického výskumu.

d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
e} v prípade zistenia nehnuteľných archeologických oblektov, ako sú torzá architektúr

v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý d'alšf
postup stavebníka a oprávnene( osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra.

f) zabezpei:iť. aby oprávnená osoba predlollla podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona
výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR (ďalej len „PÚ SR") na posúdenie do 120
dní od skoni:enia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne
predlofenla výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne Informovať KPÚ Nitra.

g) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie
výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového
zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu
so stanoviskom PÚ SR do 15 dni od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii
KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2,949 21 Nitra,

h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúrySR na vykonávanie
archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese:
http://www.culture.gov .sk/posobnost-mlnlsterstva/kulturne-dedlcstvo-/ochrana
pamlatok/pamlatkovy-vyskum-a-restaurovanle-eO.html

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Nitra.
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Nitra.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa
vzťahuje.
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Odôvodnenie

Stavebník požiadal KPÚ Nitra dňa 09.07.2019 o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii
stavby. KPÚ Nitra vydal dňa 15.07.2019 záväzné stanovisko č. KPUNR-2019/16880-2/55613/NIK
pre účely vydania stavebného povolenia k stavbe. V citovanom záväznom stanovisku KPÚ Nitra
uviedol podmienku vykonania archeologického výskumu, ktorého podmienky budú určené
v samostatnom rozhodnutí. KPÚ Nitra dňa 15.07.2019 začal správne konanie pod č. KPUNR-
2019/16880-3/55616/NIK. KPÚ Nitra z vlastného podnetu vydáva rozhodnutie o nevyhnutnosti
vykonania záchranného archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 4 písm. b), § 35 ods. 7 a § 36
ods. 3 pamiatkového zákona v súvislosti s navrhovanou stavbou. Podkladom pre vydanie rozhodnutia
je architektonická a zastavovacia štúdia.

KPÚ Nitra vyhodnotil územie dotknuté stavbou z hľadiska národných kultúrnych pamiatok a
pamiatkových území evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a z hľadiska
archeologického potenciálu príslušnej časti katastrálneho územia Zobor, okr. Nitra. Stavebné parcely
č. 4450/82-85 a 4450/268 v kat. úz. Zobor ležia v bezprostrednej blízkosti národnej kultúrnej
pamiatky (ďalej len „NKP") Kasáreň - číslo ÚZPF: 11749/1-13. Kasáreň bola vybudovaná
na Martinskom vrchu pod Zoborom v roku 1882 staviteľom G. Gregersenom, podľa projektu Jána
Lyku. Vtedajší „Šiator tábor" predstavoval jeden z piatich vojenských táborov v Uhorsku, kde sa
pred veľkými vojenskými cvičeniami zhromažďovali a formovali útvary z okolitých posádok. Tvorilo ho
10 murovaných budov a 24 drevených barakov s príslušenstvom pre trvalé ubytovanie 300 vojakov a
prechodné ubytovanie 1200 vojakov. 10 murovaných budov pôvodného „Šiator tábora" predstavuje
podstatnú časť pamiatkových objektov NKP. V jednoduchom romantickom tvarosloví budov
prevládajú neogotické motívy. Murované objekty mali pôvodne fasády z neomletaného tehlového
muriva a ich strechy pokrýval drevený šindeľ. V neskoršom období fasády omietli a šindeľ nahradili
iné typy strešnej krytiny. Parcely č. 4450/82-85 a 4450/268 v kat. úz. Zobor sú zároveň situované
v blízkosti plochy evidovanej v ÚZPF ako súčasť NKP Archeologická lokalita Martinský vrch - číslo
ÚZPF: 10568/1. Doteraz vykonané archeologické výskumy v predmetnej polohe preukázali, že lokalita
Martinského vrchu bola osídlená už v neskorej dobe kamennej - období ludanickej skupiny sa tu
nachádzalo sídlisko a pohrebisko. V období čakanskej kultúry (mladšia doba bronzová) mala osada
rozlohu asi 1 ha a na východnom okraji Martinského vrchu bola potvrdená existencia pohrebiska.
V strednej dobe !aténskej sa tu nachádzalo sídlisko a pohrebisko (kostrové a žiarové hroby). Lokalita
bola osídlená aj v mladšej a neskorej dobe laténskej. Ďalšie sídlisko pochádzalo z obdobia 6. až 1.
polovici 7. storočia. V 9. storočí sa tu nachádzalo hradisko, obklopené z južnej a juhozápadnej strany
sídliskami. Hradisko bolo obohnané z južnej, západnej a severnej strany kamenným a drevozemným
valom a na najvyššie položenom mieste priekopou. V areáli hradiska bol vybudovaný kostol, pôvodne
s kvadratickou svätyňou. V interiéri a exteriéri sakrálneho objektu boli zistené kostrové hroby z 9. a
11. - 18. storočia. Vzhľadom na rozsah a druh navrhovanej stavebnej aktivity preto možno
predpokladať narušenie archeologických nálezov a situácií.

KPÚ Nitra posúdil celkový geomorfologlcký charakter dotknutého územia, rozsah a druh
navrhovanej stavebnej aktivity, ako aj možný výskyt dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov
alebo nálezísk. KPÚ Nitra dospel k záveru, že na riešenom územíje samotnou realizáciou stavby veľmi
pravdepodobné porušenie či zničenie archeologických nálezov alebo nálezísk. Preto KPÚ Nitra
považuje záchranný archeologický výskum za nevyhnutnú formu pamiatkovej ochrany a záchrany
potenciálnych archeologických nálezov alebo nálezísk na mieste stavby.

Rozhodnutie bolo vydané v zmysle pamiatkového zákona a správneho poriadku. Toto rozhodnutie
nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu.

Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podaťodvolanie v súlade s§ 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho
poriadku na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na KPÚ Nitra, a to v lehote 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Odbor investičnej výstavby a rozvoja, štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
(osobne)

Na vedomie
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Odbor stavebného poriadku, štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
(elektronicky)


