
Zmluva o dielo c. 5/2011

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

Objednávatel:

Zhotovitel:

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

Zapísaná v: OR OS Nitra, Oddiel: PŠ, Vložka: 128/N
Štatutárny orgán: Ing. Peter Lednár CSc. primátor mesta
Bankové spojenie: 5405162/0200, vedený v: VÚB, a.s.
(dalej len "Objednávatel''')

a

F o A r ch spol. s r.o.
Sídlo: Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: 36627810

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

Clánok l
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotovitelom tak, ako je popísané v bode 1.2
tohto clánku, za co sa Objednávatel zaväzuje zaplatit cenu v zmysle clánku III.

1.2 Zhotovitel sa zaväzuje:
a) - Vykonat vytriedenie registratúrnych záznamov, uložených v registratúrnom stredisku
Objednávatela. Posúdit, ktoré dokumenty majú trvalú hodnotu "A" v zmysle Vyhlášky
Ministerstva vnútra SR c. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ( dalej len "Vyhláška MV
SR").

b) - Vypracovat návrh na vyradenie registratúrnych záznamov uložených v registratúrnom v
stredisku Objednávatela v zmysle ustanovení zákona c. 395/2002 Z. z. o archívoch v
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len
"Zákon o archívoch")

c) - Pripravit odovzdávacie zoznamy spisov, posúdených ako archívne, do štátneho archívu
a vykonat ich odovzdanie do štátneho archívu v zmysle Zákona o archívoch.

d) - Vykonat oznacenie a uloženie spisov posúdených ako archívne "A" v registratúrnom
stredisku Objednávatela lpodla rozhodnutia štátneho archívu - spisy Mestského úradu od
roku 1991/.

e) - Zabezpecit odovzdanie spisov, posúdených ako spisy bez trvalej hodnoty, na ich
skartáciu firme, ktorá zabezpecí ich nezneužitie v súlade so zákonom C. 428/2002 Z.z O
ochrane osobných údajov.
(dalej spolu ako "Dielo")



1.3. Objednávatel sa zaväzuje, že poskytne Zhotovitelovi potrebnú súcinnost' pri vykonaní Diela
podla clánku IV tejto zmluvy a zaplatí za zhotovenie Diela dohodnutú cenu podla clánku III
tejto zmluvy.

Clánok II

Cas plnenia

2. l. Zhotovitel sa zaväzuje splnit úlohy Diela uvedené v bode 1.2. do 31.08.20 ll ..

Clánok III

Cena a spôsob plnenia

3.1 Cena za Dielo je 2 000 EUR

3.2 Zhotovitel nie je platcom DPH.

3.3 Cena za Dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotovitelom 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 prevodným príkazom na úcet
Zhotovitela.

Clánok IV

Súcinnost Objednávatel'a

4.1 Objednávatel umožní Zhotovitelovi prístup do registratúrneho strediska mestského úradu za
úcelom vytriedenia registratúrnych záznamov uložených v stredisku úradu a umožní konzultáciu
s jednotlivými oddeleniami úradu pri spracovaní vyrad'ovacieho návrhu tak, aby mohol Zhotovitel
vykonat Dielo riadne a vcas.

Clánok V

Ochrana osobných údajov pri zhotovovaní Diela

Zhotovitel sa zaväzuje zachovávat mlcanlivost o údajoch, s ktorými 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 VI
Odovzdanie diela

Dielo bude vykonané dorucením rozhodnutia štátneho archívu Nitra o odsúhlasení registratúrneho
poriadku pre automatizovaný systém správy registratúry a po splnení záväzku Zhotovitela podl'a bodu
1.2 tejto zmluvy. Prevzatím faktúry vystavenej zhotovitelom sa považuje Dielo za odovzdané.



Clánok VII
Záverecné ustanovenia

7.5 Táto zmluva sa stáva právne úcinnou dnom jej podpisu zmluvnými stranami.

7.6 Práva, povinnosti a právne vztahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovat príslušným
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Objednávatel
ajeden Zhotovitel.

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu precítali a že tak ako bola vyhotovená zodpoved2
ich skutocnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitelne a slobodne prejavili, na dôkaz cohc
prip1ijajú podpisy štatutárnych orgánov.

V Zlatých Moravciach dna: 30.06.2011

Objednávatel:

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta

Zhotovitel:

FoArch s.r.o.
Odbojárov 22 :~

953 01 Zlat~ Moravce

IC~ 3/,810F~
Pavol Baláž
konatel


