
 

Zmluva o dielo č.  21/2022  

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) medzi 

 

Objednávateľ:  OBEC J E L EN E C  

   Sídlo:                Hlavná 126, 951 73 Jelenec 

   IČO:                 00308072 

   Štatutárny orgán:  Július Molnár , starosta obce      

   Bankové spojenie:  SK36 7500 0000 0040 2974 2372 

 

   (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 
 

Zhotoviteľ:  Mgr. Martin Baláž 

 Sídlo:    Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce  

 IČO:    41 040 821 

 Zapísaný:                     Okresný úrad Nitra, odbor živnostenského registra -             

                                      číslo ŽR: 431-4901 

 Daňové reg. číslo : 1072360696 

  Bankové spojenie:  Fio banka, a.s. 

                                         IBAN:                          SK77 8330 0000 0024 0130 2383  
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1  Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom tak, ako je popísané v bode 1.2 

tohto článku, za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu v zmysle článku III. 

 

1.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

            a) – Vykonať vytriedenie registratúrnych záznamov, uložených v registratúrnom stredisku 

Obce Jelenec. Posúdiť, ktoré dokumenty majú trvalú hodnotu „A“ v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o archívoch a registratúrach  a o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Vyhláška MV 

SR“).   

 

 b) - Vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov  Objednávateľa v zmysle      

            ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých   

            zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o archívoch“) 

  

c) – Vykonať označenie a uloženie spisov posúdených ako archívne/„A“/ v registratúrnom 

stredisku Objednávateľa alebo ich odovzdanie do Štátneho archívu Nitra  /podľa rozhodnutia 

štátneho archívu/. 

 

 d) -  Zabezpečiť odovzdanie spisov, posúdených ako spisy bez trvalej hodnoty, na ich 

skartáciu firme, ktorá zabezpečí ich nezneužitie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z  O 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

   (ďalej spolu ako „Dielo“)  

 



 

1.3.   Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonaní Diela    

         podľa článku IV tejto zmluvy a zaplatí  za zhotovenie Diela dohodnutú cenu podľa článku III       

         tejto zmluvy. 

 

 

Článok II 

Čas plnenia 

 

 2. 1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť úlohy Diela uvedené v bode 1.2.  do 30.11.2022.  

 

 

 

Článok III 

Cena a spôsob plnenia 

 

3.1 Cena za Dielo sa dohodla vo výške 430 EUR. 

 

3.2 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

3.3 Cena za Dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po vykonaní Diela. 

 

3.4  Splatnosť faktúry v zmysle  bodu 3.3 tohto článku bude 30 dní od jej doručenia 

Objednávateľovi, pričom jej úhradu Objednávateľ vykoná prevodným príkazom na účet 

Zhotoviteľa. 

 

 

Článok IV 

Súčinnosť Objednávateľa 

 

4.1   Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup do registratúrneho strediska školy za účelom 

 vytriedenia registratúrnych záznamov a predloží dokumentáciu vedenia evidencie registratúry 

 a predchádzajúcich vyraďovacích konaní tak, aby mohol Zhotoviteľ vykonať Dielo riadne a 

 včas. 

 

 

Článok V 

Ochrana osobných údajov pri zhotovovaní Diela 

 

5.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil pri 

 zhotovení diela. Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela bude postupovať v súlade so zákonom č. 

 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Článok VI 

Odovzdanie diela 

 

6.1 Dielo bude vykonané doručením rozhodnutia štátneho archívu Nitra o vyradení 

 registratúrnych záznamov a po splnení záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 tejto zmluvy. 

 Prevzatím faktúry vystavenej zhotoviteľom sa považuje Dielo za odovzdané. 

 

 

 



Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1       Táto zmluva sa stáva právne účinnou dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

 

7.2  Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými      

          ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

7.3  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Objednávateľ 

 a jeden  Zhotoviteľ. 

 

7.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak ako bola vyhotovená zodpovedá  

         ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a slobodne prejavili, na dôkaz 

 čoho pripájajú podpisy štatutárnych orgánov. 

 

 

 

Jelenec  dňa :  06.10.2022 

 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

________________         ______________ 

Július Molnár                                                               Mgr. Martin Baláž 

  starosta obce           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


