
Zmluva o dielo
uzavretá podl'a §536 a nasl. Zákona č. 513/91  Zb.

/Obchodného zákonníka/

1. Objednávatel' :           Obec Hanková
Hanková 35, 049 34
Hanková
Zastúpená:  Dr. Matilda Jakubíková - starostka
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO:  00595187

2. Zhotovitel': REGIST -SKART s r.o.
Saratovská 1 8
84102 Bratislava
Zastúpený:  Mgr. Ján Čief -konatel' spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Čĺslo účtu :  SK741100 0000 0026 2505  6337
IČO:  36633127
DIČ:  2021928755

1.

Predmet zmluvy

1.    Zhotovitel' sa na základe špecifikácie požiadaviek objednávatel'a, ktoré tvoria prílohu tejto
zmluvy, zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a nasledujúce dielo :
roztriedenie, usporiadanie a zaradenie registratúmych záznamov v zmysle zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších zákonov a Vyhlášky MV
SR č. 628/2002 Z. z. v znení neskorších zákonov, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archĺvoch a registratúrach

2.    Objednávatel' sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho Zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3.    Predmetom zmluvy je dodanie diela:
-      obhliadka písomností a vypracovanie finančného návrhu
-      prepracovanie prĺslušných zoznamov k jednotlivým druhom pĺsomnostĺ
-      roztriedenie a usporiadanie celkového rozsahu písomnostĺ
-     pn'prava vyraďovacieho konania a komunikácia so štátnym oblastným archívom
-     skartovanie registratúmych záznamov
-     preprava aodvoz materiálu
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11.

Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

Zhotovitel' začne s plnením dňa 30.  marca 2021  a svoj  záväzok vykonat' dohodnuté dielo
splní  do  30.  júna  2021  jeho  odovzdaním  objednávateľovi  v  si'dle  objednávate['a  podľa
záhlavia   tejto  zmluvy.  Objednávatel' je  povinný  si  hotové  dielo  prevziat'  aj  v skoršom
termi'ne po jeho vyhotovenĺ.

111.

Cena diela

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho účet dohodnutú cenu diela
vo výške  687,59€ (slovom: šest'stoosemdesiatsedem eu  a päťdesiatdevät' centov )

IV.
PLatobné i)odmienky

Objednávateľ uhradĺ dohodnutú cenu na účet zhotovitel'a na základe fáktúry, vystavenej
zhotovitel'om bezprostredne po riadnom odovzdaní predmetu zmluvy obj ednávateľovi.
Splatnosť fáktúr je dohodnutá splátkovým kalendárom nasledovne:

1.    splátku vo výške 387,59€ uhradí objednávateľ najneskôr do 30.03. 2021.
2.    splátku vo výške 300,00€ uhradĺ objednávatel' v deň odovzdania hotovej

zákazky zhotovitel'om.

V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci

Vlastníkom  zhotovovanej  veci je  zhotoviteľ.  Vlastni'ctvo  k  zhotovovanej  veci  prechádza  na
objednávateľa odovzdaním predmetu diela a zaplatením dohodnutej ceny v plnej výške.

VI.
Práva zo zodpovednosti za vady diela. Záruky.

1.  Zhotoviteľ   zodpovedá   za   vady   diela   podl'a   ustanovenia   §   560   a   nasl.   Obchodného
zákomĺka.

2.  Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zistení pi'somne doporučeným listom, prípadne e-mailom, ktorý následne potvrdí listom.

3.  V  pi'somnej   reklamácii  je  objednávatel'  povinný  vadu  stručne,  ale  dostatočne  popísať,
zároveň navrhne čas a spôsob požadovaného odstránenia reklamovanej vady.

4.  0 odstránenĺ vady spíŠu zmluvné strany zápis, v ktorom bude uvedené :
-     čĺslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán,
-     dátum odstránenia vady,
-      popis a rozsah vady a spôsobjej odstránenia,
-     dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
-     celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
-      vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užl'vaniu diela,
-     podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán



VII.

Povinnosti zmluvných strán. Podmienky vykonania diela.
1.    Objednávatel' je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela .
2.    V prĺpade, ak objednávatel' zisti', Že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi

povinnosťami a podmienkami tejto zmluvy, je oprávnený žiadať vykonávanie diela
riadnym spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie pripadných vád spôsobených vadným
vykonávaním diela. Ak rozsah objednaných prác vyžaduje odbomú spôsobilosť
zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov, je zhotoviteľ povinný preukázať
objednávateľovi odbomú spôsobilosť svojich zamestnancov doložením kópií dokladov
o odbomej  spôsobilosti.

VIII.
Zmluvné pokuty

V prípade  omeškania  objednávateľa  so  zaplatenĺm  f:ktúry  v dohodnutom  temíne  zaplatí
objednávatel'  zhotovitel'ovi  zmluvnú pokutu  vo  výške  0,05  %  z d|žnej  sumy  za  každý  deň
omeškania.

IX.
Záverečné ustanovenia

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

2.    Zmeny  a dodatky  k tejto  zmluve je možné vykonať len fomou pĺsomných čĺslovaných
dodatkov k tejto zmluve, podpĺsaných Štatutámymi zástupcami oboch zmluvných strán.

3.     Práva a povinnosti objednávateľa a Žhotovitel'a, pokial' nie sú stanovené zmluvou, riadia
sa Obchodným zákonnĺkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení

4.     Táto   zmluva   a   všetky   prílohy   a   prípadné   doplnky   knej   sa   vyhotovujú   vdvoch
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdržĺ jedno vyhotovenie.

V Hankovej    dňa             .03. 2021

Zhotoviteľ : Obje
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