
Zmluv a 
_o 

poskytovaní a rchiva čných služiebuzatvorenápodl'a § 269 ods. 2-zékonaě.5l3llggl zĚ. oa"t odného zákonníka
uzatvorenámedzi:

Dodávatel'om:

názov: Pavol KAPRALČÍK
adresa: Udiča 134, 018 01

zastúpenie : Pavol Kapralčík
ICO/DIC : 35 230 65í/rc37668434

a

odberatelbm:

názov: Materská škola

adresa: Chmelinec 14It,020 01 Púchov

zastúpenie: Danka Čemičková, riaditel'ka MŠ
tčo: setzgaaz

1,1, Dodáv u'"r 
.n::?\lade 

dojedn.b.nil'o1ffl;ř]1#" zmluve sazavitzqevykonat,archivačné práce v rozsahu dohJdnutom touto zmluvou.

2.1.Dodávateťsa,^,u:i;,"tffi ,i:"Ťff}.i:iÍff.'ří#*T.chivačnépráce:

a/ vypracovanie registratúmeho poriadku a plánu v zmysle platnej legislatívybl analýza staw dokumentácie v regisiratúrnom stredisku objednáv ateťa aich následnéroztriedenie na dokumentY, ktorým"ku dňu rň;uui;u',fiiynuru lehota uloženiaa.dokumenty, ktoré musia byt' náCate.| archivované
c/ vYPtacovanie vYraďovacilho protoÍ<olu aomrn.rrtov odberateť a,ktotýmuplynula lehotauloŽenia, nazáklade^l1qi']1t1*;ho pltínu.odbi.;i;ilphtného v čase poskytnutia službyv zmYsle zákonaČ,395/2002 Zb. z. Ó archívoch; *gtíň;ach.a súvisiacej legislatívydl zaevidovanie vyrad'ovacieho protokálu a vykonanT" 

"ar[a*; oponentúry k nemuv.územne príslušnom štátnom u..t iu" objednávatel'a 
-.---'

e/ usPoriadanie dokumentov, ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch registratúrnehostrediska objednávateťa Podťa druhov a ročníkov dokumerrtov, vy,pracovanie lokačnéhoPlánu uloŽenia dokumentov azoznamu všetkých uroz"nňaokumentov v registratúrnomstredisku v písomnej aj elektronickej podobe,
fl fuzickálikvidácia- Šku'tá.iu dokuáentov,-ktorým uplynula lehota uloženia v zmysleštátnym archívom odsúhlaseného vyraďoÝacieho prototáru
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ilI. Povinnosti odberatel'a
3.1. Odberatel3 je povirrrrý:
a/ sprístupniť zhotoviteťovi potrebné priestory a všetku svoju dokumentáciu k nahliadnutiu
tak, aby zhotoviteť mohol spísať komplexný vyraďovací protokol dokumentov navrhnutých
na vyradenie
b/ pripraviť všetky dokumenty, určené na archivovanie z jednotlivých kancelarií
cl dodtžiavať ústne dohodnutý harmonogram prác
d/ participovať na vypracovávaní vyraďovacieho protokolu - odkonzultovať s dodávateťom
všetky dokumenty ešte pred odovzdaním vyraďovacieho protokolu do štátneho archívu.

IV. Povinnosti dodávatel'a:
4.1. Dodávateť je povinný:
al úzko spolupracovať so zamestnancami objednávateía počas celej spolupráce
bl do&žiavať ústne dohodnutý harmonogramprác
ď chrániť vlastnícke práva objednávateťa a zachovávať dóvernosť pri priamych, alebo
sprostredkovaných informáciach, podkladoch a dokumentácii, s ktorou pri práci príde do
styku, dodržíavať prísnu mlčanlivosť o akýchkoťvek informáciach, dotýkajúcich sa
objednávatel'a

V. Doba plnenia
5.1. Táto zmluvasauzatvárana dobu počas vykonávaniaprác, ktoré sú predmetom tejto

zmluvy, tj. zmluva zaniká dňom odovzdania preberacieho protokolu prevedených prác.

Účinnost nadobúda dňom podpisu tejto zmluvy.

VI. Platobné podmienky

6.1. Cena je uzavretádohodou, v zmysle Zákona18196 Zb.z. o cenách.

6.2, Cena služieb zalttntltých v predmete zmluvy uvedených v bode I. tejto zmluvy je
:690,00 € /slovom šesťstodeváťdesiat Eur/. Dodávateť nie je platcom DPH, slmaza služby je
konečná a nenavyšuje sa o žíadne ďalšie čiastky.

6.3. Faktúrazapráalbude vystavenánazáklade preberacieho protokolu po ukončení všetkých
dohodnutých prác.

VII. Záverečné ustanovenia
7.1. Pokiať nebolo dohodnuté v tejto zmluve inak, platia pre zmluvné vďahy príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.

7.2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží objednávateť a 1

zhotoviteť. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretána základe ich slobodnej
aváňnej vóle a ich rozhodnej snahe riešiť vyjednávaním všetky problémy, ktoré móžu pri jej
plnení vzniknúť. Ďalej prehlasujú, že sa dókladne oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej

anaznak súhlasu s ňou pripájajú svoje podpisy.

V Púchove, dř'a 24.09.2018
Pavol KAPRALčÍK

úl
MATERSKA sxoíaL--

018 01 UDlčA 134
tčo: ss 2go 657

DlČ:1037668434Chmelinec 1411 ^púcHov @
zaodberateía zadodávateía
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