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Zmluva o dielo c. 3/2011

uzavretá podla § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonn ík (dalej len "Obchodný
zálmnník") medzi

Objednávatel:

Zhotovitel:

Mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad
Sídlo: Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Mon1Vce
ICO: 00308676

Štatutárny orgán: Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. primátor mesta
Bankové spojenie: 33422162/0200, vedený vo: VÚB, a.s.
(dalej len "Objednávatel''')

a

F o A l' ch spol. s 1".0.

Sídlo: OdbojáJ"Ov 22, 953 01 Zlaté Mon1Vce
ICO: 36627810

Zapísaná v: OR OS Nitra, Oddiel: SI'O, Vložka: 19673/N
V ktorej mene koná: Pavol Baláž, konatel
DaJ10vé reg. císlo: 2021850028
Bankové spojenie: 2621102260/1100, vedený v: Tatra Banka, a.s.
(dalej len "ZllOtovitel"')

Clánok l
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotovitel'om tak, ako je popísané v bode 1.2

tohto clánku, za co sa Objednávatel' zaväzuje zaplatit cenu v zmysle clÚnl·at III.

1.2 Zhotovitel sa zaväzuje:

a) - vypracovat registratÚrny poriadok pre GutomGtizovGný systém správy registratÚ,}' v
zmysle príslušných' ustanovení zákona c. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratÚrach
a o doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov (clalej len "Zákon

O archívoch") a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnÚtra SR c. 628/2002 ,? z. ktorou sa
vykonávajÚ niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratÚrach a o doplnení niektorých
zákonov ( dalej len "Vyhláška MV SR") a doplnit registratÚrny plán pre Objednávatera ako
pôvodcu registratÚry;

b) - vypracovat postup pre oblast správy registratÚry pri ukoncen í zamestnan ia referenta

Úradu a zabezpecit podklady kjeho realizácii v sÚcasných podmienkach;

c) -pripravit odborné podklady pre konzu Itáciu mestského Úradu s dodávaterom modulu

správa registratúry 1 poštal z dôvodu spresnenia možností využitia modulu a osobne sa
zúcastnit konzultácie;

d) - vypracovat podklad pre zmenu císelníka registratúrneho poriadku v automatizovanom
systéme správy registratÚry Objednávatela;

e) - spresnit postup referentov oddelení pri využívaní sprÚvy registratÚry s ciel'om zabezpecit
prehl'ad o manipulácii so spismi a sÚlad automatizovaného systému sprÚvy registratÚry
s manuálne vytváranými odovzdávacími zoznamami do registratÚrneho ObjedI1Úvatel'a:
(dalej spolu ako "Dielo")



1.3 Objednávatel' sa zaväzuje, že poskytne Zhotovitel'ovi potrebnÚ sÚcinnost pri vykonaní Diela
podla clánku IV tejto zmluvy a zaplatí za zhotovenie Diela dohodnutÚ cenu podra clánku III
tejto zmluvy.

Clánok 1/

Cas plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje splnit Úlohy diela uvedené v clánku I. ods. 1.2 pod písmcnom h) do
06.06.20 ll.

2.2 Zhotovitel sa zaväzuje splnit ostatné Úlohy diela do 31.07.20 II.

Clánok III

Cena a spôsob plnenia

3.1 Cena za Dielo je 750,- EUR.

3.2 Zhotovitel nie je platitelom DPI-l.

3.3 Cena za Dielo bude uhradená na základe faktÚry vystavenej Zhotovitel'om po vykonaní Diela.

3.4 Splatnost faktÚry v zmysle bodu 3.3 tohto clánku bude 30 dní od jej dorucenia
Objednávatelovi, pricom jej Úhradu Objednávatel' vykoná prevodn)'m príkazom na Úcet
Zhotovitela.

Clánok IV

Súcinnost Objednávatela

4.1 Objednávatel predloží Zhotovitelovi evidenciu svojich registratÚrnych záznamov potrebnÚ na
vykonanie Diela.

4.2 Objednávatel umožní Zhotovitelovi prístup k modulu správy registratÚry autolllatizovan)'m
systémom a Úcast na konzultácii s dodávatel'om modulu tak. aby mohol Zhotoviter vykonat
Dielo riadne a vcas.

Clánok V

OcIu"ana osobných údajov pri zhotovovaní Diela

Zhotovitel' sa zaväzuje zachovávat mlcanlivost o Údajoch. s ktor)'mi sa oboznámil pri zhotovení diela.
Zhotovitel pri zhotovovaní Diela bude postupovat v sÚlade so zákonom c. 428/2002 Z. z. o ochrane

osobných Údajov v znení neskorších predpisov.

Clánok Vl
Odovzdanie dicla

Dielo bude vykonané dorucením rozhod~1utia štátneho archívu Nitra o odsÚhlasení rcgistratÚrncho

poriadku pre automatizovaný systém správy registratÚry a po splnení záväzku Zhotovitcra podra bodu

1.2 tejto zmluvy. Prevzatím faktÚry vystavenej zhotoviterom sa považuje Dielo za odovzdané.



('IÓl7ok VII

Závcrccné lIstanovcnia

7.1 Táto zmluva sa stáva platnou dilom jej podpisu zmluvnými stranami a Úcinnou diloll1
nasledujÚcim po dni jej zverejnenia na stránke Objednávatela.

7.2 Práva, povinnosti a právne vztahy touto zmluvou neupravené sa budÚ spravovat príslušn)'mi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Objednávatel
a jeden Zhotovitel.

7.4 Zmluvné strany vyhlasujÚ, že si tÚto zmluvu precítali a že tak ako bola vyhotovená zodpovedá
ich skutocnej vôli, ktorÚ si vzájomne vážne, zrozum itelne a slobodne preja vi Ii. na dÔkaz coho

pripájajÚ podpisy štatutárnych orgánov.

V Zlatých Moravciach di1a: 24.05.20 II

Objednávatel:

Dípl. Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Materiál spracova~ , .Z~ SPráV;~~:ii\rr .
Dna /./ft~.·· ~cf'~

Zhotovitel":

Pavol Baláž

konatel

FoArch s.r.o.
Odbojárov 22

95301 Zlaté Moravce
rCo: 36 627 810


