
Zmluva o spolupráci 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
/Obchodný zákonník/ 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: ul. l . mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 

0030867 IČO: 
V mene ktorého koná: Ing. Peter Lednár CSc, primátor mesta 
Bankové spojenie: 5405162/02000, vedený vo VÚB a.s. 
(ďalej len "Objednávate("') 

FoArch spol. s r.o. 
Sídlo: 
IČO: 

a 

Odbojárov 22, 953 Ol Zlaté Moravce 
36627810 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro 
vložka : 19673/N 

V mene ktorého koná: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Čís lo účtu: 
( ďalej len "Zhotovitel"' ) 

Pavol Baláž , konateľ 
2021850028 
Tatra Banka 
26211 02260/ ll oo 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je (i) záväzok Zhotoviteľa poskytovať služby v rozsahu tejto 
zmluvy pri správe registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o archívoch a registratúrach. (ďalej len "Zákon o archívoch") a (ii) záväzok 
Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné služby: 

a) vykonávať úlohy správy registratúry najmä v sídle Objednávateľa (mestskom 
úrade) a to 

a.a) v roku 20 ll v mesiaci november a december v rozsahu jeden pracovný deň 
týždenne, pričom sa jedným pracovnom dňom sa na účely tejto zmluvy 
rozumie 8 (osem) pracovných človekohodín poskytovania služieb 
poskytnutých Zhotoviteľom v jednom alebo viacerých dňoch (ďalej len 
"Pracovný deň"), 

a.b) v roku 2012 dva Pracovné dni mesačne, 

a.c) v roku 2013 jeden Pracovný deň mesačne, 



b) raz ročne /spravidla v mesiaci február/ vykonať vyraďovacie konanie spisov, 
ktorým uplynula lehota uloženie, 

c) raz ročne /spravidla v mesiaci marec/ prevziať od referentov /alebo iných 
zamestnancov alebo poverených osôb Objednávateľa uzavreté a nepotrebné 
spisy predchádzajúcich rokov a uložiť ich v registratúmom stredisku 
Objednávateľa, 

d) poskytovať ďalšie služby na základe Zhotoviteľom akceptovanej objednávky 
Objednávateľa zameranej najmä na odborné poradenstvo k správe registratúry. 

l.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi podľa jeho inštrukcii súčinnosť 
a zaplatí za služby uvedené v tomto článku zmluvy. 

Článok ll 
Čas a spôsob plnenia 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, uzatvoria do jedného roku po uplynutí doby podl'a predchádzajúcej vety 
spolu zmluvu s rovnakým obsahom a predmetom p lnenia ako je uvedené v tejto zmluve s 
výnimkou bodu 1.2 bod a) tejto zmluvy, ktorý v budúcej zmluve bude špecifikovaný na 
základe dohody zmluvných strán. 

2.2. Služby uvedené v bode 1.2 písm. b), c), d) tejto zmluvy budú poskytované na základe 
objednávky Objednávateľa. 

2.3. Služby uvedené v bode 1.2 písm. a) tejto zmluvy budú poskytované na základe tejto 
zmluvy. 

Článok III 
Odplata 

3.1 Odplata za poskytované služby sa dohodla v hodinovej sadzbe za každú 
človekohodinu poskytovania služieb Zhotoviteľom. Hodinová sadzba podľa 
predchádzajúcej vety sa vypočíta ako podiel 1,2 násobku ceny práce zodpovedajúcej 
priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky 
zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok predchádzajúci roku, 
v ktorom budú poskytnuté služby a konštanty 176 (priemerný počet pracovných hodín 
v mesiaci). 

3.2 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

3.3 Podkladom pre úhradu odplaty budú faktúry vystavené Zhotoviteľom 4 - krát ročne ( 
k 31.3., 30.6., 30.9.a 31.12.) v mesiaci nasledujúcom po poskytnutí služieb, pričom 
faktúra bude vystavená iba za mesiace, v ktorých boli Zhotoviteľom poskytnuté služby 
podľa tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávatel'ovi. 



Článok/V 
Súčinnost' Objednávateľa 

4.1. Objednávateľ umožni Zhotoviteľovi prístup k registratúrnym záznamom uloženým v 
registratúrnom stredisku a splnomocni Zhotoviteľa k preberani u spisov od referentov 
úradu alebo iných zamestnancov alebo poverených osôb Objednávateľa do 
registratúrneho strediska. 

4.2. Objednávateľ spresni v objednávke termín vykonania prác uvedených v bode 1.2 
písm. b), c), d) tejto zmluvy. 

Článok V 
Spôsob vykonania diela 

5 .l Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil pri 
poskytovaní služieb Objednávatel'ovi a dodržiavať zásady zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov. 

Článok Vl 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

6.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých dva dostane Objednávate!' 
a dva Zhotovíte!'. 

6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak ako bola vyhotovená 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy štatutárnych orgánov. 

V Zlatých Moravciach dňa : 03 .l 1.20 ll 

Objednávateľ: 

Mesto Zlaté Moravce 

~~~ 
Ing. Peter Lednár CSc. 
primátor mesta 

Zhotoviteľ: 

FoArch spol. s r.o. 

Fo Arch s. r.o. 
Odbojárov 22 • 

953 01 Zlaté Moravce 
tCO: ~ 627 810 

/ 
Pavol Baláž 
konateľ 


