
Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.  

(Obchodného zákonníka) 

 

uzatvorená medzi: 

 

Objednávateľom:  Obec  Hrnčiarske Zalužany 

          98012  Hrnčiarske Zalužany 

                                IČO:  00318795           DIČ: 2021230211 

                                č. účtu: SK2656000000006049984001    Banka: Prima Banka Slovensko 

   

Zhotoviteľom:       Vargicová Eva,  

                                L. Svobodu 1751/35 

        registratúrne stredisko Školská 244 

                                97901  Rimavská Sobota 

                                IČO: 43 340 148                                 DIČ: 1076242431 

                                č. účtu: 2623056640/1100                  Tatra Banka Rimavská Sobota            

         

 

Čl. I. 

Predmet diela 

 

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela :  

 

 priprava vyraďovacieho konania za pôvodcu Obec Hrnčiarske Zalužany 

- roztriedenie a usporiadanie celkového rozsahu písomností  

- zaradenie registratúrnych záznamov do jednotlivých vecných skupín podľa registratúrneho 

plánu platného v čase ich vzniku a posudzovanie ich dokumentárnej hodnoty 

- vyhotovenie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov s prílohami 

- príprava a prevoz archívnych dokumentov do príslušného štátneho archívu 

 ukladanie registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia 

- roztriedenie a usporiadanie písomností  

- zaradenie registratúrnych záznamov do jednotlivých vecných skupín podľa registratúrneho 

plánu platného v čase ich vzniku a posudzovanie ich dokumentárnej hodnoty 

- uloženie roztriedených registratúrnych záznamov do archívnych krabíc, označenie úložných 

jednotiek štítkom s identifikačnými údajmi 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Dodávateľ sa zaväzuje: 

1. Odovzdať riadne zhotovený a dokončený predmet plnenia v písomnej forme.  

2. Udržiavať všetky informácie zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti, nezverejňovať ich        

vo vzťahu k tretím osobám. 

 

Odberateľ sa zaväzuje: 

Poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a to najmä:  

1. v dohodnutom období umožniť zhotoviteľovi vykonať predmet zmluvy, umožniť vstup do  

 

(1) 



 

svojich priestorov, ktoré priamo súvisia s vykonaním služby, 

2. predložiť všetky dokumenty vzniknuté zo svojej činnosti, všetky uzavreté spisy 

3. uhradiť predložené potvrdenky o nákupe kancelárskeho materiálu. Prevziať predmet 

plnenia a zaplatiť za vykonané služby v súlade s touto zmluvou. 

 

Čl. III. 

Spôsob vykonávania diela. 

 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa 

toho, aby zhotoviteľ vykonával dielo riadnym spôsobom.  

Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, kde sa má dielo 

vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je povinný 

oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu.  

 

 

Čl. IV. 

Vykonanie diela 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy dňa 05. novembra  2016 v sídle 

podľa záhlavia tejto zmluvy a riadne zhotovené a dokončené dielo odovzdať do 19. decembra 

2016.    

 

Čl. V. 

Cena za dielo, platobné podmienky 

 

Celková cena bude vyšpecifikovaná podľa množstva spracúvaných písomností. Objednávateľ 

je povinný za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatiť na jeho účet dohodnutú celkovú cenu, 

na základe faktúry, ktorá bude vystavená zhotoviteľom pri odovzdaní vypracovaného návrhu 

na vyradenie.  Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť faktúru do 7 dní od jej prevzatia. V prípade 

omeškania vyplatenia faktúry v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 

 

Čl. VI. 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci  

 

Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ. Vlastníctvo k zhotovovanej veci prechádza na 

objednávateľa odovzdaním predmetu diela a zaplatením dohodnutej ceny v plnej výške. 

 

 

Čl. VII. 

Vady diela. Záruky. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela u zhotoviteľa písomne bezodkladne  

 

 

(2) 



po jej zistení písomnou formou (doporučeným listom), kde zistenú vadu stručne ale  

dostatočne popíše. Zároveň navrhne čas a spôsob požadovaného odstránenia reklamovanej 

vady. 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

Zmeny týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu vykonať len písomnými dodatkami k tejto zmluve. 

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, riadia sa 

Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi v platnom znení. 

Zmluva a jej prílohy, prípadné dodatky sú vyhotovené vo dvoch exemplároch, z ktorých 

každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 01. decembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                      Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................  ............................................... 

  pečiatka, podpis    pečiatka, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 


