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íSl-ífcIfnaTíűTturna pamiatka Hrad vo Fil’akove ”

Císlo kultúmej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 440

I. Zmluvné strany
1. Zhotovitel’:

Statutárny zástupca:

Bankové spojenie: 
c. úctu:
ICO:
DIC:
IC DPH:

Archeologicky ústav SAV
Akademická 2, 949 21 Nitra
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc
riaditel’ ústavu
Státna pokladnica Bratislava
7000249596/8180
166723
2021246656
SK2021246656

Právna forma: rozpoctová organizácia SAV
Pracovníci poverení jednaním s objednávatel’om:

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. 
riaditel’
PhDr. Ján Beljak, PhD. 
vedúci pracoviska

vo veciach zmluvnych: 

vo veciach technickych a realizacnych:

d’alej len "zhotovitef" na strane jednej

a

2. Objednávatel’:

Statutárny zástupca:

Bankové spojenie: 
c. úctu:
ICO:
DIC:

Osoby oprávnené rokovat’ za objednávatel’a: 
vo veciach zmluvnych: 
vo veciach technickych:

Hradné múzeum vo Fil’akove 
Hlavná 14, 986 01 Fil’akovo 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditcl’ka 
OTP banka, a.s. 
SK465200000000001003 0289 
42013241 
2022511590

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

d’alej len "objednávatel’" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (d’alej len "zmluva").
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II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca pri vykonaní archeologického vyskumu na lokalite: „NKP 

Hrad vo Fil’akove" v roku 2017 v zmysle rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica c. KPUBB-2016/13234- 
9/97465/BRE zo dna 16.12.2016. Vzmysle odseku 4 - § 36 zákona c. 49/2002 (Z Á K ON z 19. 
decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu (v znení neskorsích predpisov) bude archeologicky 
vyskum vykonávat’ Hradné múzeum vo Fil’akove prostredníctvom osoby s odbornou spósobilost’ou 
Mgr. Viktóriou Tittonovou, PhD. Na vyskume bude svojou úcast’ou na terénnej casti a tvorbe 
vyskumnej dokumentácie participovat’ Mgr. Róbert Malcek, PhD. z Archeologického ústavu 
Slovenskej Akadémie vied v Nitre.
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V 1. etape archeologického vyskumu sa uskutocní identifikácia úsekov s archeologickymi 
nálezmi alebo situáciami, ich skúmanie a dokumentácia. V rámci 1. etapy archeologického vyskumu v 
súvislosti s obnovou NKP sa uskutocní zist’ovacia sondáz a plosny archeologicky vyskum v priestore 
kazemát a nádvoria stredného hradu v súvislosti s odvedením vody a terénnymi úpravami pocas 
obnovy NKP.

V 2. etape sa budú dokumentovat’ archeologické nálezy. Zároven sa vypracujú jednotlivé casti 
vyskumnej dokumentácie (podl’a pisin, "c" clánku III tejto zmluvy) v zmysle poziadaviek Vyhlásky 
c. 231/2014 MK SR, ktorou sa mení vyhláska Ministerstva kultúry Slovenskej republiky c. 253/2010 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon c. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorsích 
predpisov. Osetrenie a konzerváciu archeologickych nálezov zabezpecí Hradné múzeum vo Fil’akove.

III. Práva a povinnosti zmluvnych strán
1. Zhotovitel’ sa zavazuje:
a/ odbome vykonat’ archeologicky vyskum v zmysle platnych zákonov, smemíc a predpisov v 

dohodnutom case a rozsahu;
b/ pocas vyskumu viest’ stavebny (technicky) denník;
c/ po ukoncení archeologického vyskumu odovzdat’ objednávatel’ovi podklady (fotografickú a 

kresbovú terénnu dokumentáciu, technicky denník, popis nálezovych situácii v nálezovych listoch, 
prírastkovy katalóg, geodetické zameranie archeologickych nálezovych situácii) potrebné pre 
vyhotovenie vyskumnej dokumentácie;

d/ poskytnúf pre realizáciu archeologického vyskumu na hrade Fil’akovo v roku 2017 svojho 
vedeckého pracovníka Mgr. Róberta Malceka, ktory na terénnej casti vyskumu odpracuje 120 
hodín

2. Objednávatel’ sa zavazuje:
a/ pocas uskutocnovania archeologického vyskumu spolupracovat’ so zhotovitel’om tak, aby nedoslo k 

preruseniu alebo zastaveniu archeologickych prác;
b/ vytvorif vhodné podmienky pre realizáciu archeologického vyskumu; poskytnúf mapové podklady 

(plány, situáciu stavby) v digitálnej forme;
c/ umoznif vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického vyskumu poverenym pracovníkom 

zhotovitel’a;
d/ uhradit’ skutocne vynalozené náklady na archeologicky vyskum, maximálne do vysky dohodnutej 

v cl. V. tejto zmluvy.
e/ poskytnúf potrebny pocet robotníkov pre kopacie práce na archeologickom vyskume.
f/ na vlastné náklady vypracovaf projekt a realizovaf pazenie v prípade zachytenia archeologickych 

situácii v híbkach vyzadujúcich si takéto zabezpecenie v rámci BOZP.
g/ vedúca archeologického vyskumu bude osoba s odbomou spősobilost’ou vykonávaf archeologicky 

vyskum: Mgr. Viktória Tittonová, PhD. riaditel’ka Hradného múzea vo Fil’akove
h/ zaciatok a koniec terénnych archeologickych prác ohlásif písomne Krajskému pamiatkovému 

úradu;

3. 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
1. Archeologicky vyskum sa uskutocní v dvoch etapách:

a) I. etapa: terénna cast’ archeologického vyskumu v termíne od 3.7. 2017 do 4.8.2017
b) n . etapa - Archeologicky ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre vyhotoví casti 

vyskumnej dokumentácie (podl’a písm. "c" clánku III tejto zmluvy). Kompletnú vyskumnú 
dokumentáciu odovzdá Pamiatkovému úradu SR a Archeologickému ústavu Slovenskej 
akadémie vied v Nitre Hradné múzeum vo Fil’akove.

Zmluva o dielo AÚ c. 17/í.).v/3



V. Cena
1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách c. 18/1996 Z. 

z. v znení 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.

a) Cena archeologickych prác v 1. etape archeologického vyskumu a podielu na vypracovaní 
vyskumnej dokumentácie (2. etapa) je pevná a ciní 2100,00 € bez DPFI. Cena za archeologicky 
vyskum s DPH (20 % = 420,00 €) ciní 2520,00 €.

VI. Platobné podmienky
1. ObjednávateP sa zavázuje uhradit’ faktúru za 1. cast’ archeologického vyskumu najneskőr do 15 dní 

od jej dorucenia. 1. cast’ archeologického vyskumu sa bude fakturovaf po ukoncení terénnych prác 
na základe súpisu prác predlozenych vedúcim archeologického vyskumu a overenych 
objednávatel’om archeologického vyskumu, resp. ním poverenej osoby. Súpis prác bude obsahovat’ 
údaje o vecnom objeme archeologického vyskumu a odpracovanych hodín. Súpis prác predlozeny 
vedúcim archeologického vyskumu aovereny objednávatel’om bude tvorif prílohu faktúry. Bez 
splnenia tychto podmienok nebude cena splatná.

2. Cena za 2. etapu archeologického vyskumu bude uhradená objednávatel’om najneskőr v lehote do 
15 dní odo dna dorucenia faktúry vystavenej zhotovitel’om. Podkladom pre vyhotovenie faktúry 
a prílohou faktúry bude zápis o prevzatí dohodnutej casti vyskumnej dokumentácie (podl’a písm. 
"c" clánku III tejto zmluvy) objednávatel’om. Bez splnenia tychto podmienok nebude cena splatná.

VII. Sankcie
1. ObjednávateP 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.

2. Ak je objednávatel’ v omeskaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má 
zhotovitel’ právo uplatnif 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.

VIII. Osobitné protikorupcné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú si védőmé, ze v Slovenskej republike je trestnym cinom ponúkanie, poskytnutie 
alebo prijatie úplatku.
2. Zmluvné strany prehlasujú, ze zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych 
úrovniach a vyzadujú od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v súlade s 
protikorupcnymi zákonmi.
3. Zmluvné strany sa zavázujú dodrziavat’ nasledovné protikorupcné zásady:

a) neposkytovat’ alebo neponúkat’ ziadne plnenie s ciel’om presadif svoj zámer ci získat’ prenho 
súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednost’ alebo je v postavení v 
rámci ktorého je schopny toto konanie ovplyvnit’. Neposkytovat’ platby niekomu, kto 
zabezpecuje administratívny proces, za úcelom ul’ahcenia alebo urychlenia realizácie tohto 
procesu;

b) neposkytovat’ alebo neponúkat’ platby zástupcom, zákazníkom, zmluvnym partnerom, 
dodávatel’om alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za 
ciel’ presvedcif príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného závázku, alebo ich 
uzatvorení ci prijatí za priaznivejsích podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponúknuté;

c) neprijat’ od tretích osőb platby, ktoré májú viest’ z Vasej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo 
prijatiu iného závázku alebo ich uzatvorenie ci prijatie za vyhodnejsích podmienok ako tie, 
ktoré by boli inak akceptované;

d) odmietaf akékol’vek formy korupcie alebo úplatkárstva.
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IX. Záverecné ustanovenia
1. Vyskumná dokumentácia z archeologického vyskumu bude zalozená u zhotovitel’a.
2. Túto zmluvu mozno doplnif, alebo zmenit’ len na základe písomného dodatku k zmluve 

podpísaného oprávnenymi zástupcami zmluvnych strán.
3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadit’ ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v styroch exemplároch, z toho sú urcené dva pre kazdú zmluvnú stranu.
5. Kazdá zo zmluvnych strán sa zavázuje, ze neprevedie nijaké práva apovinnosti (závázky) 

vyplyvajúce z tejto zmluvy, resp. ich castí na iny subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany.

6. V prípade porusenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvnych závázkov 
neplatná.

7. 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.

8. Zmluva nadobúda platnost’ dnom jej podpísania obidvoma zmluvnymi stranami a úcinnost’ na druhy 
den po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR.

9. Zmluvné strany prehlasujú, ze si obsah tejto zmluvy riadne precítali, porozumeli jej obsahu, pricom 
táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váznu vőfu. Zmluvné strany d’alej prehlasujú, ze túto zmluvu 
neuzavreli v tiesni 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: '7 3 ,c. ^ /  "V

Za objednávatel’a:

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeFka

Hlavná H
gS6 01 Filakow: 

\Cq - 42 013 W1

Dátum: TI 9. t . í. o \ 7  

Za zhotovitel’a:
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