
Zmluva o dielo c. 5/2017
(uzatvorená podl’a § 536 anasl. Obchodného zákonníka)

na vykonanie záchranného archeologického vyskumu v zmysle rozhodnutia 
KPUBB-2017/10920-2/35766/BRE zo dna 11.05.2017 v Banskej Bystrici na území stavby 

„Prístavba k budove a rekonstrukcia kanalizácie“

I. Zmluvné strany

1. Zhotovitel’:

Statutámy zástupca:

Bankové spoienie:
IBAN:
ICO:
DIC:
Právna forma:
Pracovníci poverení jednaním s 
objednávatel’om vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych a realizacnych:

Hradné múzeum vo Fil’akove
Hlavná ul. 14, 986 01 Fil’akovo 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditefka múzea 
OTP Banka Slovensko a.s.
SK46 5200 0000 0000 1003 0289 
42 013 241 
202 251 1590 
príspevková organizácia

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditel’ka múzea 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditefka múzea 
vedúca vyskumu

d’alej len "zhotovitel’" na strane jednej 
a

2. Objednávatel’: Ing. Tibor Szentiványi

Statutámy zástupca:
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Komámo
IBAN: SK34 0200 0000 0007 0154 5142
RC:
Osoby oprávnené rokovat’ za
objednávatel’a vo veciach zmluvnych: Ing. Tibor Szentiványi
vo veciach technickych: Ing. Tibor Szentiványi

d’alej len "objednávatel’" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (d’alej len
"zmluva").

II. Predmet zmluvy
I. Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického vyskumu v zmysle 
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu c. rozhodnutia KPUBB-2017/10920-2/35766/BRE zo dna
II . 05.2017 na stavbe „Prístavba k budove a rekonstrukcia kanalizácie“ na pozemkoch s parc. c. KN-C 
c. 2808/1, 2811 v katastrálnom území Fifakovo, okres Lucenec.

II. 1. etapa záchranného archeologického vyskumu bude prebiehat’ nasledovne zo sledovania 
zemnych prác a standardného zdokumentovania a preskúmania archeologickych kontextov zistenych 
pri vyhlbovaní základov prístavby objektu a pri vykopoch súvisiacich s rekonstrukciou kanalizácie,
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záchrany archeologickych nálezov, geodetického zameranieoa archeologickych nálezov, objektov a 
kontextov. Zistené archeologické objekty alebo situácie budú zacistené, preskúmané, 
standardne zdokumentované grafícky a fotograficky, budú geodeticky zamerané a 
archeologické nálezy zachránené.

V 2. etape archeologického vyskumu sa budú dokumentovat’ aosetrovat’ archeologické 
nálezy. Zároven sa vypracuje kompletná Vyskumná dokumentácia v zmysle poziadaviek 
Pamiatkového zákona. Objednávatel’ovi sa odovzdá Vyskumná dokumentácia vtlacenej 
forme.

III. Práva a povinnosti zmluvnych strán
I. Zhotovitel’ sa zavazuje:
a/ odbome vykonat’ záchranny archeologicky vyskum v zmysle platnych smemíc a predpisov 
v dohodnutom case a rozsahu;
b/ zaciatok a koniec terénnych archeologickych prác ohlásit’ objednávatel’ovi a zapísat’ do 
stavebného denníka;
c/ po ukoncení archeologického vyskumu odovzdat’ objednávatel’ovi správu o jeho 
vysledkoch v termínoch dohodnutych touto zmluvou;
d/ po ukoncení archeologického vyskumu zaslat’ následne vypracovanú vyskumnú správu na 
Pamiatkovy úrad SR na posúdenie.

II. Objednávatel’ sa zavazuje:
a/ pocas uskutocnovania archeologického vyskumu spolupracovat’ so zhotovitel’om tak, aby 
nedoslo k preruseniu alebo zastaveniu archeologickych prác;
b/ vytvorit’ vhodné podmienky pre realizáciu archeologického vyskumu; poskytnút’ mapové 
podklady (plány) v digitálnej forme;
c/ umoznif vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického vyskumu poverenym 
pracovníkom zhotovitel’a;
d/ dodrziavat’ autorské práva vedúceho archeologického vyskumu pri zverejnovaní informácií 
o jeho vysledkoch;
e/ uhradit’ skutocne vynalozené náklady na archeologicky vyskum, do vysky dohodnutej v cl. 
V. tejto zmluvy;
f/ poskytnút’ potrebny pocet robotníkov pre kopacie práce na archeologickom vyskume; 
g/ Na vlastné náklady vypracovat’ projekt a realizovat’ pazenie v prípade zachytenia 
archeologickych situácií v híbkach vyzadujúcich si takéto zabezpecenie v rámci BOZP; 
h/ zabezpecit’ geodetické zameranie plochy, nálezovych situácií a objektov k vypracovaniu 
vyskumnej dokumentácie archeologického vyskumu.

III. Zhotovitel’ sa objednávatel’ovi zavazuje vykonat’ predmet zmluvy v súlade s touto 
zmluvou a s príslusnymi právnymi predpismi riadne a vcas a objednávatel’ sa zhotovitel’ovi 
zavazuje zaplatit’ cenu za jeho riadne a vcasné vykonanie.

IV. Termíny plnenia
I. Záchranny archeologicky vyskum sa uskutocní v dvoch etapách:

/
/
/
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a) 1. etapa: terénna cast’ záchranného archeologického vyskumu v termíne od 
31.05.2017 do 06.06.2017.
b) 2. etapa - vyhotovenie vyskumnej dokumentácie

termín: do 90 dní od ukoncenia vyskumu, prípadne v zmysle rozhodnutia 
záverecnej komisie archeologického vyskumu.

V. Cena a platobné podmienky
I. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách c. 18/1996 Z. 
z. vznení zákona 196/2000 Z. z., vyhlásky c. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o 
cenách v znení vyhl. c. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopína vyhl. MF SR c. 87/1996 Z. z. 
a opatrením MF SR c. R-12/1999, ktorym sa mení vymer MF SR c. R-l/1996.

II. Hradné múzeum vo Fil’akove je príspevkovou organizáciou mesta a nie je platcom DPFL

III. Cena za terénne archeologické práce v 1. etape bude stanovená podl’a hodinovych 
sadzieb, cena za 2. etapu je pevná.

a) Maximálna cena archeologickych prác v 1. etape ciní: 370,00 €. Celková cena 
archeologickych prác za 1. etapu bude fakturovaná podl’a skutocne evidovanych a 
potvrdenych hodín v jednotlivych kategóriách objednávatel’om vyskumu.

kategória hód. sadzba predpokladané maximum hodín
odbomy pracovník 18,00 € 15
technicky pracovník 10,00 € 10

b) Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a ciní: 110,00 €. Predstavuje sumu za prácu 
odbomého pracovníka za vypracovanie Vyskumnej dokumentácie.

c) Celková predpokladaná cena za archeologicky vyskum je 480,00 € (max. 1. etapa 
archeol. vyskumu + 2. etapa archeol. vyskumu = 370,00 € + 110,00 € = 480,00 €).

2. V cene za archeologické práce v 1. etape archeologického vyskumu nie je zahmutá cena 
za zemné stroje a vykopové práce.

VI. Platobné podmienky
I. Objednávatel’ sa zavázuje uhradit’ faktúru za archeologicky vyskum najneskőr do 15 dní od 
jej dorucenia.

VII. Sankcie
I. Objednávatel’ mőze uplatnit’ u zhotovitel’a zmluvnú pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela, 
odovzdaním ktorého je zhotovitel’ v omeskaní, za kazdy den omeskania s plnením predmetu 
zmluvy, max. do vysky 0,3% z ceny diela.
II. Ak je objednávatel’ v omeskaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má 
zhotovitel’ právo uplatnit’ u objednávatel’a zaplatenie úroku z omeskania vo vyske 0,01% z 
ceny diela za kazdy den omeskania, max. do vysky 0,3% z ceny diela.
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VIII. Záverecné ustanovenia
I. Vyskumná dokumentácia z archeologického vyskumu bude zalozená u zhotovitel’a.
II. Túto zmluvu mozno doplnit’, alebo zmenit’ len na základe písomného dodatku k zmluve 
podpísaného oprávnenymi zástupcami zmluvnych strán.
III. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadit’ 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
IV. Zmluva je vyhotovená v styroch exemplároch, z toho sú urcené dva pre kazdú zmluvnú 
stranu.
V. Kazdá zo zmluvnych strán sa zavázuje, ze neprevedie nijaké práva a povinnosti (závázky) 
vyplyvajúce z tejto zmluvy, resp. ich castí na iny subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany.
VI. V prípade porusenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvnych 
závazkov neplatná.
VII. V prípade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strán, je druhá strana 
oprávnená od zmluvy odstúpit’, a to s úcinnost’ou odstúpenia ku dnu, ked’ bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.
VIII. Zmluvné strany prehlasujú, ze si obsah tejto zmluvy riadne precítali, porozumeli jej 
obsahu, pricom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú aváznu vől’u. Zmluvné strany d’alej 
prehlasujú, ze túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevyhodnych podmienok alebo 
v rozpore s dobrymi mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zavázujú sa ich dobrovol’ne 
plnit’, co aj potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: ^ . £ ) & '

Za objednávatel’a: Za zhotovitel’a: .

Ing. Tibor í ányi Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditel’ka HMF

Hradfle íhuz-cüüí vo fiíakovc
Hlavná Iá 
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