
Zmluva o dielo 
č. 22/060/3 zhotoviteľa a č. 31/ZoD/2022 objednávateľa 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník  

v platnom znení na poskytnutie služby 

 

 

medzi  

 

 

Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade                                                     

                          Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

                          Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea  

                          IČO:  37781171 

                          DIČ 2021453390, nie je platca DPH 

                          Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

                          Číslo účtu - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592 

                          Telefón: 052/772 19 24  

                          E-mail: riaditel@muzeumpp.sk, sekretariat@muzeumpp.sk 

                          Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK,  KUL-2002/000153/10, dňa 01.04.2002  
                      
(ďalej len „objednávateľ“)  

        
Zhotoviteľ:  Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. 

                      Sídlo: Akademická 969/2, 949 21 Nitra 

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

                      Zamestnanec oprávnený  

                      rokovať vo veciach  

                      zmluvných: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ ústavu 

                      Zamestnanec oprávnený  

                      rokovať vo veci  

                      realizácie: PhDr. Karol Pieta, DrSc,, zástupca riaditeľa ústavu 

                      IČO: 00166723  

                      DIČ: 2021246656  

                      IČ DPH: SK2021246656, registrácia od 15.10.2006   

                      Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

                      Číslo účtu - IBAN: SK04 8180 0000 0070 0000 5591 

                      Kontakty: +421 911 877 656, karol.pieta@savba.sk                        

                      Zriaďovateľ: Slovenská akadémia vied   
                       
(ďalej len zhotoviteľ) 
                                          

                      

Článok I 

 Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje spracovať a dodať digitálne  

       podklady predmetu zákazky špecifikované v článku II. tejto zmluvy a objednávateľ sa  

       zaväzuje za zhotovené dielo v súlade s článkom IV. tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú  

       cenu. 

 

mailto:riaditel@muzeumpp.sk


Článok II 

 Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby predmetu zákazky s názvom „Digitálne  

       podklady pre stálu expozíciu Knieža z Popradu a jeho hrobka“, špecifikované v cenovej  

       ponuke v prílohe č. 1, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy, ktoré vznikli spoločnou činnosťou 

       Archeologického ústavu SAV, v. v. i a Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 

      Schloss Gottorf, Schleswig).  

 

2.2. Objednávateľ má právo v priebehu realizácie rozšíriť alebo zmeniť rozsah diela, znáša 

       však náklady, ktoré sú s týmto rozšírením, resp. zmenou spojené. Pokyn na rozšírenie, 

       resp. zmenu diela musí byť urobený v písomnej forme a musí byť odsúhlasený 

       zhotoviteľom.  

 
 

 

Článok III 

 Miesto a čas plnenia 

 

3.1. Miesto vykonávania diela je v priestoroch a zariadeniach Archeologického ústavu  

       Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Nitra a v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade.                                                       

 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:  

       Zahájenie plnenia predmetu zmluvy: august 2022  

       Ukončenie plnenia predmetu zmluvy: do 30. septembra 2022  

 

3.3. Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade, že: 

       3.4.1. Zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa  

                 tejto zmluvy, a to o dobu trvania  tohto porušenia. 

       3.4.2. Dôjde k zmene obsahu zmluvy o dielo. 

        

Článok IV 

Cena diela 

4.1. Cena za poskytnutie služby predmetu zmluvy „Digitálne podklady pre stálu expozíciu  

 Knieža z Popradu a jeho hrobka“, v rozsahu čl. 2.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou  

 zmluvných strán ako konečná, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

 

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vzniknú  

 zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy podľa Čl. II., v dohodnutom  

 čase plnenia a miesta plnenia podľa Čl. III. tejto zmluvy.  

 

4.3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa vyššie uvedeného zákona o cenách sa  

 stanovuje: 

  

 Celková cena predmetu plnenia zmluvy:                         59 600,00 eur s DPH 

                                                                                (slovom: päťdesiatdeväťtisícšesťsto eur) 
 

 

 

 



                                                                    Článok V 

                                                          Platobné podmienky  

 

5.1. Platba za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným  

       stykom vystavením faktúry a jej doručenia do sídla objednávateľa na základe skutočne  

       vykonaného a odsúhlaseného rozsahu plnenia predmetu zmluvy. Splatnosť faktúry je 30  

       dní od jej doručenia do sídla objednávateľa. 

 

5.2. Pri realizácii predmetu zmluvy bude dodržiavaný zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných 

       prácach (§ 12 kvalita VP) v platnom znení v nadväznosti na Zásady hospodárenia 

       a nakladania s majetkom PSK. 

5.3. V súlade s § 12, ods. 1, písmeno b3) zákona č. 254/1998 Z.  z. o verejných prácach si  

     objednávateľ vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 %  

   z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri  

        odovzdávaní predmetu zmluvy, uvedeného v čl. II tejto zmluvy. 

 

5.4. Za práce naviac sa budú považovať práce a dodávky, ktoré objednávateľ po podpísaní  

       tejto zmluvy písomne objednal u zhotoviteľa z dôvodu zmeny obsahu zmluvy o dielo ak 

       po odsúhlasení ceny prác naviac objednávateľom, s týmto zmenami zhotoviteľ súhlasil  

       uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve. 

       Za práce naviac je objednávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry, ktorej súčasťou  

       bude aj súpis skutočne vykonaných a odsúhlasených prác naviac.    

 

Článok VI 

 Záručná doba 

 

 6.1. Záručná lehota na zhotovenie celého predmetu zmluvy je 24 mesiacov.  

 

 6.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  

        objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnene  

        reklamované vady. Reklamáciu vád uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne, pričom  

        v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je  

        povinný nastúpiť do 15 pracovných dní k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady  

        a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.  

 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej  

       zistení písomnou formou do rúk konateľa zhotoviteľa.   

 

                                                          Článok VII 

                                             Podmienky vykonania diela 

 

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo v obvyklej,  

       t. j. štandardnej kvalite.   

 

7.2. Objednávateľ je povinný po dokončení predmetu zmluvy prevziať dielo v deň určený  

       zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný odovzdávací a preberací  

       protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak v protokole objednávateľ neuvedie  

       vady predmetu plnenia zmluvy, platí, že predmet plnenia zmluvy nemal v čase jeho  

       prevzatia objednávateľom vady. 



 

7.3. Objednávateľ zabezpečí realizáciu všetkých prác vyplývajúcich z 

        realizačného projektu expozície potrebných k kompletnej pripravenosti múzejnej 

        infraštruktúry v termíne do 30.9.2022. 

 

7.4. Účinnosť zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov  

       na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa zákon  

       č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení  

       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ pod hrozbou zmluvnej  

       pokuty vyhlasuje, že dodávku prác, tovarov, služieb podľa tejto zmluvy vykoná  

       prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej 

       pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu  

       vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľa.   

                                                                       

7.5. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje  

       o osobách oprávnených konať za subdodávateľa spolu s vecným a percentuálnym  

       podielom plnenia a uvedené údaje doplniť do Dodatku k tejto zmluve. Subdodávatelia  

       uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať podmienky zákona o VO.  V prípade,  

       že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky zákona o VO, zo strany objednávateľa nebude 

       takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný.  

 

7.6. Zhotoviteľ pri odovzdaní predmetu zmluvy a objednávateľ pri prevzatí predmetu zmluvy 

       podpíšu odovzdávajúci a preberajúci protokol, ktorého súčasťou bude súpis všetkých 

      dodaných vecí podľa predmetu zmluvy aj s prílohami. 

 

7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy na externom hard disku. 

 

 

                                                                Článok VIII 

                                                            Zmluvná pokuta 

 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote uvedenej  

       v čl. III ods. 3.2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 %  

       z nesplnenej časti dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 4.3. tejto zmluvy, a to za 

       každý aj začatý  deň omeškania, maximálne do výšky nesplnenej časti diela. 

 

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením si 

       svojho peňažného záväzku uvedenom v čl. V. ods. 5.1. tejto zmluvy, zaplatí  

       zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369, ods. 2 Obchodného zákonníka a pokutu vo 

       výške 0,05 % z nesplnenej časti dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 4.3. tejto 

      zmluvy, a to za každý aj začatý  deň omeškania, maximálne do výšky nesplneného 

      peňažného záväzku. 

 

 

                                                                Článok IX 

                                                     Osobitné ustanovenia 

 

9.1. Zhotovené dielo sa stáva vlastníctvom objednávateľa dňom prevzatia diela 

       objednávateľom podľa § 554 ods. 5 Obch. zák. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany 

       protokol. Týmto nie sú dotknuté autorské práva zhotoviteľa. Akékoľvek šírenie diela 



      mimo stálej expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka, ako aj vyhotovovanie 

      reprezentačných predmetov (pohľadnice, publikácie, filmy, sociálne médiá, kópie nálezov 

      a pod.) je podmienené písomne uzatvorenou zmluvou o šírení diela uzatvorenou medzi 

      objednávateľom a zhotoviteľom. Vo všetkých sprievodných materiáloch k expozícii bude 

      uvedené jasné autorstvo jednotlivých častí diela (spravidla Archeologický ústav SAV, v.  

      v. i. a Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig). 

 

9.2. Použitie predmetu zmluvy tretími osobami na iný účel, než vyplýva z tejto zmluvy, je 

       možné len s písomným súhlasom a zmluvou oboch zmluvných strán. 

 

9.3. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy až do prevzatia predmetu 

       zmluvy objednávateľom znáša zhotoviteľ.                                                              

                                                                  

  Článok X 

                                                     Záverečné ustanovenia 
 

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

        nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ je 

        povinný zverejniť túto zmluvu o dielo v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

        prístupe k informáciám v platnom znení.  

 

10.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,  

         ktoré budú  podpísané oboma zmluvnými stranami.  

 

10.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona  

       č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.  

 

10.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

       objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 

10.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a porozumeli 

         jej obsahu. Na dôkaz toho ju obojstranne podpisujú. 

 

 

                                                                   Článok XI 

                                                                    Prílohy  

 

11.1. Príloha č. 1 - cenová ponuka  
             
 

V Poprade, dňa 23. augusta 2022                           V Nitre, dňa 23. augusta 2022 

 

objednávateľ:                                                        zhotoviteľ: 
  
 

 

…………………………………                            ………………………………….. 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová                                doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.  

     riaditeľka                                                          riaditeľ AÚ SAV, v.v.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podtatranského múzea v Poprade  

 



 

PRÍLOHA č. 1 

k ZoD č. 22/060/3 a č. 31/2022 zo dňa 23. 08. 2022 

 

CENOVÁ PONUKA 

 

Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

 

Zhotoviteľ: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Nitra, Akademická 2,  

                     949 21 Nitra 

 

Predmet zmluvy: „Digitálne podklady pre stálu expozíciu Knieža z Popradu a jeho hrobka“  

 

Termín realizácie: august 2022 do 30. septembra 2022 

Cenová ponuka:  

3D modely  .........  33 000 € s DPH 

                                                                                                                               

Popis: zosnímané statické a kinetické rekonštrukcie, vychádzajúce z databázy digitálne   

           zrekonštruovaných terénnych plánov, autorsky spracovaných zamestnancami ZBSA,  

           Schleswig a AÚ SAV, Nitra. 

 

- Lôžko         6 200€ s DPH 

- Stôl (monopodium)       4 300€ s DPH 

- Stolec         2 800€ s DPH 

- Hrobka vnútorná komora: pohľad so strechou,  

- pohľad s inventárom        4 200€ s DPH 

- Hrobka, vonkajšia komora:  

- celá stavba v hrobovej jame včítane použitého náradia (lopata) 4 000€ s DPH 

- Hrobka, celá stavba: s inventárom (rekonštrukcia pohrebu), 
stavba bez inventára       4 800€ s DPH 

- Rekonštrukcia fáz výstavby hrobu     3 400€ s DPH 
Rekonštrukcia fáz vykradnutia hrobu                                               3 300€ s DPH 

   
  

2D grafické podklady .........   22 600 € s DPH                                                                                                                              

Popis: transformovaná digitalizovaná dokumentácia terénnych a laboratórnych prác, autorsky         

           spracovaných zamestnancami ZBSA, Schleswig a AÚ SAV, Nitra. 

 

- Celkový plán výskumu hrobky včítane všetkých relevantných nálezov (spolu všetky 

horizonty)                      5 800€ s DPH 

- Digitalizované profily hlavných situácií                  2 600€ s DPH  

- Priestor hrobky – distribúcia jednotlivých druhov nálezov:   14 200€ s DPH 
o ľudské pozostatky (časti skeletu) 
o potrava (zvieracie kosti, nôž, plodiny, nádoby- t. j. keramika, vedro) 
o distribúcia častí mobiliára (stolec, lôžko, stôl, svietnik) 

o distribúcia častí transportného zariadenia (máry) 
o distribúcia častí textilu, súčastí kroja (súčasti náhrdelníka, puzdro na luk, hrot 

šípu) 

o distribúcia osobnej výbavy (hracia doska, kamene, kazeta s toaletnými 

potrebami) 



o distribúcia častí kožených súčastí výbavy (okrem puzdra na luk) 
o inventár, súvisiaci s vykradnutím hrobky (sekera, motyka, lopaty) 

 

Základné texty k 3D modelom a 2D grafickým podkladom .......... 2 200 € s DPH 

                

Popis: výstižné popisy k hore uvedeným položkám, každý v rozsahu 450 znakov, slovenský  

           a anglický jazyk. 

 

Konzervovanie dreva a technické inštrukcie na ochranu a trvalú udržateľnosť  

Organických artefaktov v expozícii – texty .......... 1 800 € s DPH   
   

Popis: základné textové a grafické údaje k tematickému bloku Laboratóriá (miestnosť 110)  

           a podrobné inštrukcie k trvalej starostlivosti o organické exponáty (konzervované  

           artefakty PEG, vysušované artefakty). 

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre sa po prijatí objednávky alebo po podpísaní zmluvy 

zo strany Podtatranského múzea Poprad zaväzuje dodať uvedené grafické a textové položky  

v digitálnej podobe cez úložisko na cloudovom serveri,v prípade nadmerného objemu dát na 

hard disku. 

 

                                           Celková cenová ponuka: 59 600,00 eur s DPH 

 
 

V Poprade, dňa 23. augusta 2022                               V Nitre, dňa 23. augusta 2022 

 
  
…………………………………                                ………………………………….. 

PhDr. Bc.  Magdaléna Bekessová                                doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.  

      riaditeľka                                                            riaditeľ AÚ SAV, v.v.i.  

Podtatranského múzea v Poprade                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


