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Zmluva o dielo č.0912021

uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona é. 51311991Zb. Obchodný zákonník (d'alej len ,,Obchodný
zákonník") medzi

Objednávatel': OBBC HOSTIE
Sídlo: 95194 Hostie č. 1
IČo: 00 307980
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Štepianský - starosta obce
IBAN: SK88 5600 0000 0022 3868 1001
účet vederrý v: PRIMA banka Slovensko, a.s.

(d'alej len,,Objednávatel"')

a

Zhotovitel': Mgr. MARTIN BALÁŽ
Sídlo: Odbojárov 22,953 0l Zlaté Moravce
tČo: 41 040 821
Daňové reg. číslo : 1072360696
IBAN : SK77 8330 0000 0024 0130 2383
účet vedený v : Fio banka, a.s.

(d'alej len,,Zhotovitel"')

Článok t
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotovitel'om tak, ako je popísané v bode 1 .2

tohto článku , za ěo sa Objednávatel' zavázuje zaplatiť cenu v zmysle článku III.

1.2 Zhotovitel' sa zavázuje,.

a) Vykonať vytriedenie registratúrnych záznamov obecného úradu, uložených
v registratúrnom stredisku Objednávatel'a, ktorým uplynula lehota u|oženia, Posúdiť, ktoré
dokumenty majú trvalú lrodnotu ,,A" v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002
Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o arclrívoch a registratúrach
a o doplnení niektoqých zákonov ( d'alej len ,,Vyhláška MV SR").

b) - Vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov Objednávatel'a pochádzajúcich
z ěinnosti Obecného úradu Hostie v zmysle ustanovení zákona č.
39512002 Z. z, o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov (d'alej len,Zákon o archívoch")

c) - Vykonať oznaěenie a uloženie spisov posúdených ako arclrívn€ ,,Ao' v registratúrnom
stredisku Objednávatel'a alebo vypracovať odovzdávaci zoznam spisov a odovzdať ich do
štátneho archívu /podl'a rozhodnutia štátneho archívu/.

d) - Zabezpečiť odovzdanie spisov, posúdených ako spisy bez trvalej lrodnoty, na ich
skartáciu firme, ktorá zabezpečí ich nezneužitie v súlade so zákonom č. 12212013 Z,z O
ochrane osobných údajov (certifikát o skartácii).

(ďalej spolu ako,,Dielo")



1 .3. objednávatel' sa zavázuje, že poskytne Zhotovitelbvi potrebnú súčinnosť pri vykonaní Diela
podl'a ělánku IV tejto zmluvy a zap|atí za zhotovenie Diela dohodnutú cenu podl'a článku III
tejto zmluvy,

Článok II
Čas plnenia

2. 1, Zhotovitel' sa zavázuje splniť úlohy Diela uvedené v bode 1.2 do 13.9,2021.

Čtánok III
Cena a spósob plnenia

3.1 Cena za splnenie úloh uvedených v bode 2.1 . je 800 EUR,- .

3.2 Zhotovitel' nie je platcom DPH.

3.3 Cena zaDielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotovitel'om po vykonaní Diela.

3.4 Splatnosť faktúry vzmysle bodu 3,3 tohto článku bude 14 dní od jej doručenia

objednávatel'ovi, pričom jej úhradu Objednávatel' vykoná prevodným príkazom na Účet

Zhotovitel'a.

Článok IV
Súčinnost' Objednávatel'a

4,1 Objednávatel' umožní Zhotovitel'ovi prístup do registratúrneho strediska Úradu za účelom

vytriedenia registratúrnych záznamov a predloží dokurnentáciu vedenia evidencie registratúry

apredchádzajúcich vyrad'ovacích konaní tak, aby mohol Zhotovitel'vykonať Dielo riadne a
, včas.

Článok V
Ochrana osobných údajov pri zhotovovaní Diela

5.1 Zhotovitel' sa zavázuje zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktonými sa oboznámil pri zhotovení
diela. Zhotovitel'pri zlrotovovaní Diela bude postupovať v súlade so zákonom ě.12212013 Z.
z. o oclrrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Čtánok VI
odovzdanie diela

6.1 Dielo brrde vykonané doručením rozhodnutia štátneho archívu Nitra o vyradení registratúrnych

záznamov, Prevzatim faktúrry vystavenej zhotovitelbm sa považuje Dielo za odovzdané

a objednávatel'om prevzaté.

Článok VII
záverečné ustanovenia



,1.1

7.2

7.3

7.4

Táto zrnluva sa stáva platnou dňom jej podpisu znluvnýtni stranami a právne úrčinnou deň po
zverejnení na webovom sídle objednávatel'a.

Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka.

Táto znIuva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktorých jeden dostane Objednávatel'a jeden
Zhotovitel'.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zlnluvu prečítali a že íak ako bola r,yhotovená zodpovedá
ich skutočnej vóli, ktorú si vzájomne vážne, zrozulnitel'ne a slobodne prejavili, rra dókaz čoho
pripájajú podpisy štatutárnyclr orgánov.

V Hostí, dňa : 14. 07.202l

Objednávatel':
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