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Obec Dobrá Niva 
Námestie SNP 47/9 
962 61 Dobrá Niva, SR 
 
Vaša značka  Naša značka   Vybavuje         Nitra 

CP KARCH NR V17/2020 prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. 13.04.2020 
 

Vec: Stavba „Dobrá Niva, IBV Za mlynom, prístupová komunikácia a inžinierske siete“ – 
archeologický výskum – cenová ponuka 

 
Na základe požiadavky zo dňa 08. 04. 2020 ohľadne rozpočtu na vykonanie archeologického 
výskumu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-
2020/3270-3/23813/MIŇ zo dňa 30. 03. 2020 na stavbe „Dobrá Niva, IBV Za mlynom, prístupová 
komunikácia a inžinierske siete“, na parc. KN C č. 963/7, 963/11, 963/13, 963/17, 963/21, 963/24, 
963/26. 964/2, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 964/7, 964/8, 967/2, 967/3, 970/10, 975/3, 976/7, 
982/4, 982/7, 1335, 1913/2, 1913/27, 1913/29, 1913/37, 1914/2, 1914/3 a KN E č. 3737/1, 3827/3, 
3828/4, 5296/1, 5296/3 v k. ú. Dobrá Niva, okres Zvolen, ktorej navrhovateľom je Obec Dobrá Niva, 
Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva predkladáme cenovú ponuku a požiadavky na zabezpečenie 
archeologického výskumu. 

 
A, Realizácia archeologického výskumu: 
Archeologický záchranný výskum sa uskutoční maximálne v troch etapách.  
Prvá bude pozostávať z archeologického výskumu v rozsahu stavby na parc. č. KN C 963/7, 

963/11, 963/13, 963/17, 963/21, 963/24, 963/26. 964/2, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 964/7, 964/8, 
967/2, 967/3, 970/10, 975/3, 976/7, 982/4, 982/7, 1335, 1913/2, 1913/27, 1913/29, 1913/37, 
1914/2, 1914/3 a KN E 3737/1, 3827/3, 3828/4, 5296/1, 5296/3 k. ú. Dobrá Niva, okres Zvolen. 
Archeologický výskum bude realizovaný formou detektorového prieskumu pred skrývkou ornice a 
sledovania zemných a výkopových prác na stavbe, vyhľadávania archeologických nálezov a 
nálezových situácií a ich odbornej dokumentácie metódami archeologického výskumu. 

Druhá etapa, ktorá v potrebnom prípade (ak budú identifikované archeologické vrstvy a nálezy) 
bude tesne nadväzovať na I. etapu, sa uskutoční v miestach, na ktorých budú identifikované 
archeologické nálezy, alebo situácie. Bude sa pritom postupovať plošnou sondou na mieste nálezov 
a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce 
pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na 
vykonanie archeologického výskumu. Zemina vykopaná z miesta nálezu bude vzhľadom na 
charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov. 

Tretia etapa sa uskutoční v priestoroch zhotoviteľa archeologického výskumu, prípadne iného 
objektu, ak si to druh prác súvisiacich s predmetnou činnosťou bude vyžadovať, a bude pozostávať 
zo spracovania nálezov, ich expertízy a vyhotovenia výskumnej dokumentácie. 
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B, Postup, harmonogram a výsledok: 
V prvej etape sa uskutoční identifikácia úsekov s archeologickými nálezmi alebo situáciami a 

archeologický výskum sa uskutoční v druhej etape iba v tých úsekoch, na ktorých budú zachytené 
nálezy/objekty. Archeologické situácie, ktoré budú zachytené, budú následne preskúmané 
a dokumentované celoplošne až po sterilné podložie. V tretej etape sa spracujú nálezy a vypracuje 
sa výskumná dokumentácia. 

 
C, Cena práce: 
1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Zb. z. 

v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z. a opatrením MF SR č. R-
12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996. 

a) Cena za realizáciu prvej etapy (identifikácia úsekov s archeologickými nálezmi, situáciami) 
archeologického výskumu je pevná činí 800,- € bez DPH. Cena s DPH (20 %  = 160,- €) predstavuje 
sumu 960,- €. 

b) Cena archeologických prác v druhej etape (archeologický výskum konkrétnych 
identifikovaných objektov) bude ocenená podľa hodinových sadzieb špecifikovaných podľa 
profesií a náročnosti. Rozpis: 

kategória     hodinová sadzba 
odborný pracovník/archeológ  12,- € bez DPH 
technický pracovník     9,- € bez DPH 
archeologický robotník   5,- € bez DPH 
 

Celková cena archeologických prác za druhú etapu bude fakturovaná podľa skutočne evidovaných 
a potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách objednávateľom výskumu. 

 
Cena za vyhotovenie Výskumnej dokumentácie (tretia etapa) je stanovená ako pevná a činí 100,- € 
bez DPH. Cena s DPH (20 %  = 20,- €) predstavuje sumu 120,- €. 

 
Termín realizácie archeologického výskumu: 

Termín vykonania archeologického výskumu: podľa vzájomnej dohody. 
 
Termín odovzdania výskumnej dokumentácie: 

Bude stanovený na záverečnej odbornej komisie ukončenia terénnej časti archeologického výskumu 
za účasti pracovníka KPÚ v Banskej Bystrice.  

 
Požiadavky na objednávateľa:  
1. Oznámiť telefonicky/elektronicky minimálne 5 dní vopred začiatok stavebných prác. 
2. Na vlastné náklady zabezpečiť zemný stroj pre začistenie vybraných úsekov. 
3. Poskytnúť geodetické zameranie/vytýčenie stavby. 
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Oprávnenie: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra je podľa § 

36 ods. 2 a 3. zákona 49/2002 Zb. z. o ochrane pamiatkového fondu zo zákona oprávnenou 
právnickou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska. 

 
Zmluvná viazanosť: 

Katedra archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre garantuje cenu i termíny uvedené 
v tejto ponuke do 30. 12. 2020. 

 

       
      prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. 
      vedúca Katedry archeológie FF UKF v Nitre 
 
Fakturačné údaje 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Sídlo: Tr. Andreja Hlinku 1, 949 74  Nitra 
IČO: 00157716 
DIČ: 2021246590 
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