Zmluva odielo č.12120|8
uzavretápodl'as 53ó anasl'zákonač'5]3/1991Zb. obchodnýzákonník(d'alejlen ''obchodný
zákonník.)medzi
objednávatel.:

oB[c
ČERVEN.Í rn',iDoK
sidlo:
obec[ý úradč.193, 951 82 červenýHrádok
ICO:
00656)2'/
Štatutám1
orgán:
ln8' BohumilŠabík.
srarosta
obce
IBAN obce:
SKTI 5600000000224299 8001
účet
vedenýv:
PrimaBankaNitra
(d'al€ j len,'objednávatel'.)

zhotovitel.|

FoArch
spol.sŤ.o.
síd1o:
odbojárov22' 95] 0] ZlatéMoravce
tČo:
36 62,781o
Zapísanáý:
oR oS Nitra,oddiel|Sío' Vložka: 19673^
v ktorejmenekoná: Pavol Baláž,konatel'
Daňové
reg.čislo:
202l850028
IBAN :
SKl3 1100000000262l l0 2260
účet
vedeiý v :
Tatrabanka.a's'
(d'alejlen,,Zhotovitcl'')
ČlúnokI
Predmetzmlurry

l' l

Predmetomt€ j to zmluvyje zhotoveniedielaZhotovitel'om
tak' akoje popisané
v bode l'2
tohtoč|ánku,
za čosa obj ednávate
l. zavázujezaplatiťcenuv zmyslečlánkuIIl'

1.2

Zhotovitel'sa zavaizuje:
a) _ vykonať \rytriedenie registratún]ychzáznamov obecného úíadu, uložených
v registrafumomstrediskuobjednávatel'a,ktoÍýmuplynula lehotauloženia,Posúdiť,ktoré
dokumentymajútrvalúhodnofu'.4.. V zmysle vyhláškyMinisterstvavnútrasR č' 628/2002
Z. z. ktorou sa vykonáva.júniektoréustanoveniazríkonao archívocha registraturach
a o doplneníniektoryich
zákonov( d'alejlen ''vyhlróškaMV SR..)'
b) - Vypracovaťnávrhna vyradenieregistrafumych
záznamov objednávatel'a
pochádzajúcich
z činnostiobecnéhoúraduCervenýHrádokza roky 1990. 20l2 v zmysleustanovení
zákona
Ě.395/2002Z. z' o ar.hívocha registraturach
a o doplneníniektor'ých
zákonovv znení
neskorších
predpisov(d'alejlen ,,zákon o archívoch..)
c) - vykonat' označeni€ a uloŽeniespisov posúdených
ako archívne,,A..v re8istraturnom
strediskuobjednávatel'aal€ b o \,ypracovať
odovzdáVacízoznam spisov a odovzdaťich do
štátneho
archívu/podl'arozhodnutiaštátneho
archivu/.
d) . Zabezpečiť
odovzdaniespisov' posúdených
ako spisy bez tÍvalejhodnoty,Da ich
skartáciufirme, ktorá zabezpečí
ich nezneužitiev súladeso Zákonomč' |al2018 Z'z o
ochraneosobnÝchúdaiov

e) Vykonať odbomé Poradenstvo k spnáve Íegistrafury na konkrctne podmienky úradu
výkonu spllály Íegistřatúry
vzmysle vyhláškyMV sR č.4l0/20l5 z. z' o podrobnostiach
moci a Norbe spisL'
orgánovveÍejnej
(dhlej spolu ako ,,Dielo")
D;€ | a
pri lrykonaní
súčinnosť
zavlizuje,žeposkytnezhotovite|bvipotrebnú
l.3 ' objednávate|'sa
podl'ačlánkury t€ Í o anluvy a zap|atíza zhotov€ n ie Die|adohodnufucenupodl'ačlánkuIlI
tejto zÍrlluýy'
ČIónok
čas plnenia
v bode1'2 do ]0'08'20l8'
sazAyiizujesplniťú|ohyDiela uvedené
2.I. ZhoÍoýiíe|,
clánok l
ceÍa aspósobp|n€ n ir
3' 1

Cena za splnenie úlohwedených v bode I.2. pisn'a) - e)

3.2

Zhotovitel'nieje platcomDPH.

3.3

Zhotovitelbmpo vykonaníDie|a'
cena za Dielo budeuhmdenána ák|ade faktúryvystavenej

3.4

Sp|ahoď faktúryv zrnysle bodu 3.3 tohto č|ánkubude ]0 dní od jej doručenia
objednávatel'ovi,pričomjej úhraduobjednávate|'vykoná prevodnýmpríka7omna účet
Zhotovitelh.

950 EUR

Článokly
objednávate|'a
súčinnost'
strediskaúraduza účelom
zhotovitelbviprístupdo registratúmeho
4'l objednávate|'
umožní
evidenci€ Íegistratúry
záznamova predloŽí
dokumentáciu.vedenia
v}4riedenia
rcgistrafumych
qŤadbvacíchkonanítak,aby moho|Zhotovitel'vykonaťDielo riadnea včas'
a predchádzajúcich
ČIánokv
Di€ l a
ochrana osobnýchúdajovpri zhotovovarrí
s ktoďmi sa obomámilpri zňotovení
mlěanlivosť
o údajoch,
5.l zhotovitersa zav:izujezachovávať
posfupovať
pri
v
súlade
so z{konomč.l8/20l E Z. z'
Diela bude
die|a'Zhotovitel' zhotovovaní
pÍedpisov.
o ochnne osobnýchúdajovv zneníneskoršich

'

clánokvI

Odovzdaniedieh

aÍchivuNitra o vyradeníregistratjmych
doručením
rozhodnutia
štátneho
6'1 Die|obrrdevykonané

zá.anamova po sp|nonízávezku zholovitoFa podlh bodu 1.2 tejto zÍÍluvy.Prevzatímfakttlry
vyst8venejáotovileFom sa považujeDielo za odoý'dané.
Č|,inokWI
zÁveřočtéustaloveDia

1 . 1 Táto zú uva nadobúdaplatnosťdňomjej podpísaniaoboma2tnluv!ými stťa!ďni a účimosť
o€ n po ofu zvereJnen|a
nawcbovomsídleobjedná!,atera.

7.2 PIáv4 povinnosti a práWe vďahy touto anluvou neupravenésa budúspravovaťprÍslušn:ýÍni
ustaÍov€niami obchodnéhozá*onníka.

Táto-zn.|uvaje vyhotovená v dvoch ro\,nopisoch,z ktorýchjeden dostaneobjodnávatel
aj€den
Zhďovite|..

7.4 zÍn|uvnéstsanyvyhlasujú,žesi tútozrnluw pr€číta|ia žetak ako bota vyhotovená zodpovedá
ich skutďÚej vó|i, ktoru si vájomn€ vážnq zrozumitelne a slobodneprJjavi|i, na dáiaz
eoho
pripájajúpodpisy štatutámychorgránov.

čelvenýl|nádok dňa : 6.06.201 8

objednávatel';

Zhotovitel'i

FoAÍcbr.Í.

gtaÍosta
obce

Pavo| Ba|áž
konatel'

