Zmluva o dielo AÚ č. I ó/P.ÍIj L/3
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
na vykonanie archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia
KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2015/20905-2/76455/BRE zo dňa 09. 11. 2015
na lokalite

" Národná kultúrna pamiatka Hrad vo Fiľakove "
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 440
I. Zmluvné strany
1. Zhotovíte!’:

Archeologický ústav SAV
Akademická 2, 949 21 Nitra
Štatutárny zástupca:
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ ústavu
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
č. účtu:
7000249596/8180
166723
IČO:
DIČ:
2021246656
IČ DPH:
SK2021246656
Právna forma:
rozpočtová organizácia SAV
Pracovníci poverení jednaním s objednávateľom:
vo veciach zmluvných:
PhDr. Ivan Cheben, CSc.
zástupca riaditeľa
vo veciach technických a realizačných:
PhDr. Ján Beljak, PhD.
vedúci pracoviska
Mgr. Róbert Malček, PhD.
vedúci výskumu
ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej

Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:

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

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

Mgr. Attila Agócs, PhD.
Ing.arch. Erika Anderková

2. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

ďalej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva").

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonanie archeologického výskumu na lokalite: „NKP Hrad vo
Fiľakove“ v roku 2016 v zmysle rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2015/209052/76455/BRE zo dňa 09.11.2015.
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V rámci 1. etapy archeologického výskumu v súvislosti s obnovou NKP sa uskutoční
zisťovacia sondáž v priestore kazemát. Výskum súvisí s opravami, ktoré budú zamerané na
odstránenie statických porúch a celkovú konzerváciu súčasného stavu delových pozícií (kazemát) na
strednom hrade. Výskum bude pozostávať z odkopania zasypaných častí kazemát na historickú úroveň
podľa metodických pokynov KPÚ, a tiež umiestnenie zisťovacej sondy na odsledovanie výškových
rozdielov od historickej pochôdznej úrovne po súčasnú úroveň terénu. Malo by sa zabezpečiť tiež
odvodnenie priestoru pozdĺž hradieb so zaústením do pôvodného priepustu vo východnej časti južnej
hradby. Počas realizácie prác súvisiacich s odstraňovaním závalov vybraných priestorov hradného
areálu bude výskum pozostávať z vyhľadávania archeologických nálezov a kontextov, ich
preskúmania a zdokumentovania.
V 2. etape sa budú dokumentovať a ošetrovať archeologické nálezy. Zároveň sa vypracuje
kompletná nálezová správa v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 231/2014 MK SR, ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotovíte!’ sa zaväzuje:
a/ odborne vykonať archeologický výskum v zmysle platných zákonov, smerníc a predpisov v
dohodnutom čase a rozsahu;
b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a písomne Krajskému
pamiatkovému úradu;
c/ počas výskumu viesť stavebný (technický) denník;
d/ po ukončení archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi a Krajskému pamiatkovému
úradu výskumnú dokumentáciu o jeho výsledkoch v termínoch dohodnutých touto zmluvou;
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby nedošlo k
prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác;
b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu; poskytnúť mapové podklady
(plány, situáciu stavby) v digitálnej forme;
c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným pracovníkom
zhotoviteľa;
d/ dodržiavať autorské práva Archeologického ústavu SAV a vedúceho archeologického výskumu pri
zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch;
e/ uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, maximálne do výšky dohodnutej
v čl. V. tejto zmluvy.
f/ poskytnúť potrebný počet robotníkov pre kopacie práce na archeologickom výskume.
g/ na vlastné náklady vypracovať projekt a realizovať paženie v prípade zachytenia archeologických
situácií v hĺbkach vyžadujúcich si takéto zabezpečenie v rámci BOZP.
3. Zhotoviteľ 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
1. Terénny archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:
a) I. etapa: terénna časť archeologického výskumu v termíne od 1.6. 2016 do 31.8.2016
b) II. etapa - vyhotovenie výskumnej dokumentácie termín: do 90 dní od ukončenia terénnej
časti výskumu, najneskôr však do 30.11.2016. Na výskumnej dokumentácii sa bude
autorsky podieľať archeologička a riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Viktória
Tittonová, PhD.
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V. Cena
1. 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.
a)
Cena archeologických prác v 1. etape archeologického výskumu bude ocenená podľa
hodinových sadzieb. Maximálna cena archeologických prác v 1. etape archeologického výskumu činí:
2052,00 € bez DPH. Maximálna cena za 1. etapu archeologického výskumu s DPH (20 % = 410,40 €)
činí 2462,40 €.
Rozpis:
kategória
odborný pracovník (1)
technický pracovník (1)

hod. sadzba
14,00 € bez DPH
9,50 € bez DPH

maximum hodín
133
20

Celková cena archeologických prác za 1. etapu bude fakturovaná podľa skutočne evidovaných
a potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách objednávateľom výskumu.
b) Cena za 2. etapu je stanovená ako pevná a predstavuje sumu vo výške 20 % zo skutočne
fakturovanej sumy za 1. etapu archeologického výskumu. Pri maximálnej cene za 1. etapu 2052,00 €
bez DPH je maximálna cena za 2. etapu 410,40 € bez DPH. Cena s DPH (20%=82,08 €) činí 492,48 €.
c) Maximálna cena za archeologický výskum je 2462,40 € bez DPH (max. 1. etapa archeol. výskumu
+ max. 2. etapa archeol. výskumu = 2052,00 + 410,40 = 2462,40 €). Maximálna cena za archeologický
výskum s DPH (20 % = 492,48 €) činí 2954,88 €.
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VI. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za 1. časť archeologického výskumu najneskôr do 15 dní
od jej doručenia. 1. časť archeologického výskumu sa bude fakturovať po ukončení terénnych prác
na základe súpisu prác predložených vedúcim archeologického výskumu a overených
objednávateľom archeologického výskumu, resp. ním poverenej osoby. Súpis prác bude obsahovať
údaje o vecnom objeme archeologického výskumu a odpracovaných hodín v jednotlivých
kategóriách. Súpis prác predložený vedúcim archeologického výskumu a overený objednávateľom
bude tvoriť prílohu faktúry. Bez splnenia týchto podmienok nebude cena splatná.
2. Cena za 2. etapu archeologického výskumu bude uhradená objednávateľom najneskôr v lehote do
15 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom. Podkladom pre vyhotovenie faktúry
a prílohou faktúry bude zápis o prevzatí výskumnej dokumentácie objednávateľom. Bez splnenia
týchto podmienok nebude cena splatná.

VII. Sankcie
1. 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.
2. 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.

VITÍ. Záverečné ustanovenia
1. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.
2. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú určené dva pre každú zmluvnú stranu.
5. 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.
6. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov
neplatná.
7. 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.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť na druhý
deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR.
9. 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 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.

Dátum:
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Dátum:
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Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor

Doc. PhDr. Matej Ruttkaý, CSc.
riaditeľ AÚ SAV
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