ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení

I.
1.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH
Zapísaný v:

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1, 815 18 Bratislava
00179 744
2020801761
SK2020801761
Zriaďovacia listina schválená uznesením mestského zastupiteľstva
Hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2009 z 24.9.2009
Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením

Zasupený:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)
2.

Poskytovateľ

Meno a priezvisko:
David Mecka
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
IBAN:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvne strany" a každý jednotlivo ako
„Zmluvná strana")
II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Služby definované v čl. IV. bod 1) tejto Zmluvy sú súčasťou implementácie projektu
spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 2020 (ďalej len program) s názvom Kulturbrücken über die March/Kultúrne mosty cez rieku
Morava, akronym: CULTURE ACROSS, číslo projektu: NFP305040ADS8 (ďalej len Projekt).

2.

Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve a je
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

1.

PREDMET ZMLUVY
III.
Poskytovateľ' sa zaväzuje pravidelne poskytovať Objednávateľovi služby a Objednávateľ sa
zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú odmenu a to za podmienok
uvedených v tejto Zmluve.
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IV.

ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1.

Poskytovateľ' sa zaväzuje poskytovať služby v rámci schváleného pamiatkovo - archeologického
výskumu č. KPUBA-2017/9834-2/25777/ŠUS zo dňa 11.04.2017 v lokalite NKP hrad Devín
spočívajúce najmä, ale nie výlučne, vo výkopových prácach pri odkrývaní archeologických vrstiev,
začisťovaní a vyberaní archeologických objektov, sitovaní zeminy, triedení a umývaní nálezov a
základnej dokumentácii (ďalej len „Služby“) v období od 1.7.2021 do 31.12.2022 v rozsahu
najviac 10 hod. denne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.

Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie denného dohodnutého rozsahu, má
Poskytovateľ' právo odmietnuť.

3.

V prípade odmietnutia poskytnutia Služieb podľa predchádzajúceho bodu sa ich poskytnutie
presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ' Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie
Služieb v takom prípade nemá záujem.
V.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUZIEB

1.

Poskytovateľ' sa zaväzuje vykonať dohodnuté Služby osobne, riadne a včas s odbornou
starostlivosťou a dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi
sa na daný výkon ako aj právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(ďalej aj POZP a PO), je však povinný dbať' na pokyny Klienta.

2.

Pred začatím poskytovania Služieb je Poskytovateľ povinný zúčastniť sa školenia BOZP a PO,
ktoré bude zorganizované Objednávateľom v mieste poskytovania Služieb.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť' Poskytovateľovi všetky nevyhnutné podmienky potrebné pre
riadne poskytovanie Služieb.

4.

Poskytované Služby sa považujú za splnené, ak boli poskytnuté riadne, v dohodnutom termíne
a na dohodnutom mieste.

5.

V prípade, že Poskytovateľ' bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať' informácie
a pokyny od Objednávateľa, ma tento povinnosť' bez zbytočného odkladu poskytnúť
Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť'.

6.

Poskytovateľ' je v povinný upozorniť' Objednávateľa na zrejme nesprávny pokyn, a to bez
zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým Objednávateľ potvrdí
Poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.

7.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením dohodnutej odmeny Poskytovateľovi podľa
tejto Zmluvy ma Poskytovateľ' právo prerušiť poskytovanie Služieb do zaplatenia predmetného
finančného plnenia.

8.

Všetky nálezy nájdené archeologickým výskumom budú uložené v depozitári Objednávateľa,
kým príslušný úrad nerozhodne o ich ďalšom umiestnení.
VI.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb odmenu vo výške
8,00 €/hod. (slovom osem eur).

2.

V dohodnutej Odmene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa súvisiace so splnením
predmetu Zmluvy.

3.

Celková odmena bude závislá od predložených vyúčtovacích dokladov podľa skutočne
poskytnutých Služieb.
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4.

Poskytovateľ' je povinný predložiť Objednávateľovi mesačné vyúčtovanie najneskôr do 5 dní po
ukončení kalendárneho mesiaca obsahujúce rozsah poskytovaných Služieb a to uvedením doby,
ktorú strávil poskytovaním dohodnutých Služieb a nárokovanej odmeny za daný rozsah
poskytnutých Služieb.

5.

Odmena bude vyúčtovaná vždy spoločne za daný mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.

Odmena je splatná bezhotovostne na číslo účtu uvedené v čl. I. do 15 dní po ukončení
kalendárneho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, na základe podkladov
predložených Poskytovateľom.

7.

Poskytovateľ je povinný splniť si daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.
VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.

2.

Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so
zverejnením tejto Zmluvy v plnom rozsahu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

3.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve môžu byť uskutočnené len na základe písomnej
dohody a vyžadujú potvrdenie zúčastnených zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky
Zmluvy a priebežne číslované.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu.
Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvnou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v znení neskorších
predpisov ako aj ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

6.

Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených s touto zmluvou
a zaväzujú sa riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy najskôr mimosúdnou cestou.

7.

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim
porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli
v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 30.6.2021
za Objednávateľa
Múzeum mesta Bratislavy

za Poskytovateľa

Mgr. Zuzana Palicová
poverená vedením

David Mecka
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