
Zmluva o dielo č. 3/2017
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia 
KPUBB-2017/7931-3/22668/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 27.03.2017 na území stavby 

„Úprava plôch okolo radnice v meste Lučenec"

I. Zmluvné strany

1. Zhotovíte!’:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Pracovníci poverení jednaním s 
objednávateľom vo veciach zmluvných:

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

vo veciach technických a realizačných:

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeľka múzea 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeľka múzea 
vedúca výskumu

ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej 
a

2. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené rokovať za 
objednávateľa vo veciach zmluvných:

Mesto Lučenec
Ulica novohradská 1
984 01 Lučenec
PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta
PRIMÁ BANKA Slovensko, a.s.
pobočka. Lučenec
SK41 5600 0000 0060 0700 4001
00 316 181
2021237152

Ing. Igor Komiet, prednosta MsU
vo veciach technických: Ing. Róbert Ladoš,

vedúci odd. dopravy a ŽP
ďalej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len

"zmluva").

II. Predmet zmluvy
I. Predmetom zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe „Úprava 

plôch okolo radnice v meste Lučenec", konkrétne na trasách vetiev kanalizačnej prípojky dažďovej, 
šácht ŠI, Š2, Š3, uličných výpustov UVI -  UV6, ako aj na trasách vetiev rozvodov vonkajšieho 
osvetlenia situovaných na pozemkoch pare. CKN č. 1676, 1668/2, 1668/4, 1667/6 v katastrálnom



IV. Termíny plnenia
I. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:

a) 1. etapa: terénna časť záchranného archeologického výskumu v termíne od 
24.04.2017 do 12.05.2017.
b) 2. etapa - vyhotovenie výskumnej dokumentácie

termín: do 90 dní od ukončenia výskumu, prípadne v zmysle rozhodnutia 
záverečnej komisie archeologického výskumu.

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

II. Hradné múzeum vo Fiľakove je príspevkovou organizáciou mesta a nie je platcom DPH.

III. Cena za terénne archeologické práce v 1. etape bude stanovená podľa hodinových 
sadzieb, cena za 2. etapu je pevná.

Maximálna cena archeologických prác v 1. etape činí: 800,00 €. Celková cena 
archeologických prác za 1. etapu bude fakturovaná podľa skutočne evidovaných a 
potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách objednávateľom výskumu.

kategória hod. sadzba predpokladané maximum hodín
odborný pracovník 16,00 € 50

Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a činí: 160,00 €. Predstavuje sumu za prácu 
odborného pracovníka za vypracovanie Výskumnej dokumentácie.

Celková predpokladaná cena za archeologický výskum je 960,00 € (max. 1. etapa archeol. 
výskumu + 2. etapa archeol. výskumu = 800,00 € + 160,00 € = 960,00 €). Táto cena je 
predpokladaná. Navršovať sa môže v prípade navýšenia skutočne evidovaných a potvrdených 
hodín objednávateľom.

VI. Platobné podmienky
I. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za archeologický výskum najneskôr do 15 dní od 
jej doručenia.

VII. Sankcie
I. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela, 
odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu 
zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela.



II. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má 
zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z 
ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

VIII. Záverečné ustanovenia
I. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.
II. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese objednávateľa.
III. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
IV. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
V. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú určené dva pre každú zmluvnú 
stranu.
VI. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany.
VII. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných 
záväzkov neplatná.
VIII. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana 
oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
IX. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej 
obsahu, pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej 
prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo 
v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne 
plniť, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi.
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Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
primátorka mestqí > riaditeľka HMF


