Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
zmluvné strany:
Objednávateľ:

O B E C Buzitka
Buzitka 126
98541 ŠÁVOĽ
IČO: 00 315 982
DIČ:202 111 5019
Prima Banka Lučenec
č. účtu: 604 876 2001/5600

Poskytovateľ:

Vargicová Eva,
L. Svobodu 1751/35,
97901 Rimavská Sobota
IČO: 43340148
DIČ: 1076242431
Tatra Banka Rimavská Sobota
č. účtu: 262 305 6640/1100

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o poskytnutí služieb za nasledovných podmienok:
Čl. I.
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí
služieb pre objednávateľa.
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb správy registratúry:
1. prípravu riadneho vyraďovacieho konania písomností, ktorým uplynula lehota
uloženia
2. odborná správa registratúrnych záznamov, ktorým neuplynula lehota uloženia a
ostávajú uložené v registratúrnom stredisku obce
Predmet zmluvy zahŕňa nasledovné:
- roztriedenie celkového rozsahu písomností a zaradenie registratúrnych záznamov do
jednotlivých vecných skupín podľa registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku,
posudzovanie ich lehoty uloženia a dokumentárnej hodnoty, rozdelenie na
registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou a bez trvalej dokumentárnej
hodnoty
- vyhotovenie návrhu na vyradenie s príslušnými prílohami registratúrnych záznamov
- konzultácie s príslušnou pobočkou ŠA
- po rozhodnutí ŠA odovzdávacie práce – uloženie archívnych dokumentov do
archívnych krabíc, vyhotovenie odovzdávacieho zoznamu archívnych dokumentov a
ich odvoz v daný termín do archívu
- nákup kancelárskych potrieb, zabezpečenie archívnych krabíc
- vyhotovenie príslušných odovzdávacích zoznamov registratúrnych záznamov
jednotlivých ročníkov, ich účelné uloženie do úložných jednotiek, do archívnych
boxov, označenie štítkami s identifikačnými údajmi k jednotlivým druhom písomností
- roztriedenie volebných materiálov podľa metodických pokynov platných v čase
volieb, ich zaradenie do registratúry, prípadne vyradenie volebných materiálov po
uplynutí lehoty uloženia
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Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje:
1. Odovzdať predmet plnenia v písomnej forme po vizuálnej ukážke.
2. Zachovávať mlčanlivosť o informáciách zistených pri plnení tejto zmluvy v tajnosti.
3. Pohybovať sa len v priestoroch, ktoré priamo súvisia s vykonaním predmetu zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje:
1. Poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a to najmä predložiť
včas požadované dokumenty, umožniť vstup do svojich priestorov, ktoré priamo
súvisia s poskytnutím služby.
2. Prevziať predmet plnenia a zaplatiť za vykonané služby v súlade s touto zmluvou.

Čl. IV.
Spôsob výkonu služieb
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie činností. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ koná v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa toho, aby
zhotoviteľ postupoval riadnym spôsobom.
Ak poskytovateľ zistí pri výkone svojich služieb skryté prekážky, ktoré znemožňujú výkon
činností dohodnutým spôsobom, je povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu
objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu.

Čl. V.
Termín plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy dňa 23. januára 2014 v sídle
objednávateľa podľa záhlavia tejto zmluvy a riadne zhotovené a dokončené dielo odovzdať
najneskôr 15. marca 20l4.

Čl. VI.
Cena služieb, platobné podmienky
Objednávateľ je povinný za poskytnuté služby zaplatiť na účet poskytovateľovi dohodnutú
celkovú cenu podľa finančnej kalkulácie, ktorá je predložená objednávateľovi vo výške
1 492,00 €,-€ (slovom jedentisíc štyristodeväťdesiat dva eur) na základe faktúr vystavených
zhotoviteľom, ktorých splatnosť bude dohodnutá pri predložení. V prípade omeškania
vyplatenia faktúry v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu
vo výške 1,0% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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Čl. VII.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
Zhotoviteľ vykonáva dohodnuté činnosti v sídle objednávateľa, ktorý je vlastníkom
zhotovovanej veci a znáša nebezpečenstvo škody na nej.
Čl. VIII.
Záruky
Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady predmetu zmluvy u zhotoviteľa
bezodkladne po jej zistení písomnou formou, kde zistenú vadu stručne ale dostatočne popíše.
Zároveň navrhne čas a spôsob požadovaného odstránenia reklamovanej vady.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

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 sú vyhotovené vo dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Buzitke, dňa 23. januára 2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

..........................................................
pečiatka, podpis

..........................................................
pečiatka, podpis
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