
Zmluva o dielo
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia 
KPUBB-2017/11769-4/52482/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 07.07.2017 na území stavby

„ Novostavba tržnice mesto Fiľakovo“

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

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

vo veciach technických a realizačných:

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

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

ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej

2. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené rokovať 
za objednávateľa vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25,986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor
OTP banka, a. s.
SK9552000000000008174961
00316075
2021115052

Mgr. Attila Agócs, PhD.
Ing. Ivan Vanko

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 mieste stavby 
"Novostavba tržnice mesto Fiľakovo" na pozemku pare. č. KN-C 26 a 27/1 v katastrálnom 
území Fiľakovo, okres Lučenec, vo vlastníctve Mesta Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01



Fiľakovo, v zmysle rozhodnutia KPUBB-2017/11769-4/52482/BRE v Banskej Bystrici zo dňa 

07.07.2017.
II. a /1. etapa záchranného archeologického výskumu bude prebiehať nasledovne:

a) Po odprataní sutiny z búracích prác na dvornom kndle tzv. Sály s javiskom (SO- 
12), avšak pred úpravou stavebného pozemku spočívajúcou v znížení jeho nivelety 
cca o 40 cm, realizácia niekoľkých zisťovacích sond v miestach plánovaných 
stavebných objektov SO-01 Stavba vstupného objektu a obchodov a SO-02 Stavba 
haly tržnice diSO-05 Drobná architektúra -fontánka napitie za účelom overenia 
stavu dochovania základov historickej zástavby a mestského opevnenia Fiľakova 
s nárožnou baštou. Vrstvy s historickou zástavbou budú v sondách hĺbené výlučne 
ručne, použitie ťažkých mechanizmov sa pri hĺbení sond nepripúšťa. Počet 
a situovanie zisťovacích sond budú spresnené na vstupnej komisii archeologického
výskumu.

b) Po zistení murív, ktoré bude možné interpretovať ako pozostatky historickej 
zástavby alebo mestského opevnenia Fiľakova a jeho nárožnej bašty bude zvolaný 
štátny pamiatkový dohľad, v rámci ktorého KPÚ Banská Bystrica na základe 
výsledkov sondáže určí spôsob a postup ďalších výkopových prác na objektoch 
tržnice a na inžinierskych líniových stavbách {SO-08 Areálové siete -p lyn , SO-09 
Areálové siete -  voda, SO-10 Areálové siete -  elektro, SO-11 Areálové siete -
kanalizácia).

c) Sledovanie zemných prác súvisiacich s realizáciou murovaného oplotenia. Základy 
pre oplotenie budú hĺbené ručne, keďže v jeho miestach sa predpokladá čast
mestského opevnenia Fiľakova a j ednej z j eho bášt.

d) Zistené archeologické objekty alebo situácie budú začistené, preskúmané, 
štandardne zdokumentované graficky a fotograficky, budú geodeticky zamerané a 
archeologické nálezy zachránené.

b/ V 2. etape archeologického výskumu sa budú dokumentovať a ošetrovať archeologické 
nálezy. Zároveň sa vypracuje kompletná Výskumná dokumentácia v zmysle požiadaviek 
Pamiatkového zákona. Objednávateľovi sa odovzdá Výskumná dokumentácia v tlačenej
forme.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a/ odborne vykonať záchranný archeologický výskum v zmysle platných smerníc a predpisov 
v dohodnutom čase a rozsahu;
b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a zapísat do 
stavebného denníka;
d  po ukončení archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi správu o jeho 
výsledkoch v termínoch dohodnutých touto zmluvou;
d/ po ukončení archeologického výskumu zaslať následne vypracovanú výskumnú správu na 
Pamiatkový úrad SR na posúdenie.

x

II. Objednávateľ sa zaväzuje:



a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so 2hotoviteľom tak, aby 
nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác;
b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu; poskytnúť mapové 
podklady a plány v digitálnej forme;
c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným 
pracovníkom zhotoviteľa;
dJ dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií 
o jeho výsledkoch;
e/ uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, do výšky dohodnutej v čl. 
V. tejto zmluvy;
f/ poskytnúť potrebný počet robotníkov pre kopacie práce na archeologickom výskume; 
g/ na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie jednotlivých archeologických sond 
a situácií a tieto údaje poskytnúť zhotoviteľovi k zapracovaniu do výskumnej dokumentácie; 
h/ Na vlastné náklady vypracovať projekt a realizovať paženie v prípade zachytenia 
archeologických situácií v hĺbkach vyžadujúcich si takéto zabezpečenie v rámci BOZP.

III. Zhotovíte!’ sa objednávateľovi zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto 
zmluvou a s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas a objednávateľ sa zhotoviteľovi 
zaväzuje zaplatiť cenu za jeho riadne a včasné vykonanie.

IV. Termíny plnenia

I. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:
a) 1. etapa: terénna časť záchranného archeologického výskumu v termíne od 
12.06.2018 do 31.07.2018.
b) 2. etapa - vyhotovenie výskumnej dokumentácie

termín: do 120 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 žnem' 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-1/1996.

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

III. Cena za terénne archeologické práce v 1. etape činí: 0,00 €.
Cena za 2. etapu výskumu činí: 0,00 €.

VI. Platobné podmienky

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



x
VIL 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 plnem'm 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. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
III. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
IV. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
V. 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.
VI. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných 
záväzkov neplatná.
VII. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana 
oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to súčinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
VIII. 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.
IX. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.
Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnem'm 
všetkých svojich identifikačných údajov.

Vo Fiľakove,

Za objednávateľa: t

MESTO FIĽAKOVO
Radničná 25 

986 01 FIĽAKOVO
Mgr. Atttila Agócs, PhD. 
primátor mesta

Za zhotoviteľa:
Hradné muzetm V........ .... -

Hlavná 14 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 42 013 241

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeľka HMF


