
 
Z M L U V A  č . 1 1 / 2 0 1 2  

 o dielo podľa zák.č.513/91 Z. z.. § 536-565  a č. 18/96 Z. z. 

___________________________________________________________________________ 

 
Objednávateľ: Dom tretieho veku 
  Polereckého 2, 851 04 Bratislava 
IČO:  30842344 
DIČ:  2020914280 
Bankové spojenie:       
V zastúpení:             Mgr. Jozefina Bariaková, riaditeľka  
Kontaktná osoba:        Jana Holická        
 
 
Zhotoviteľ:  K A P A 
  Záhradnícka 73, 821 08 Bratislava 
IČO:  373 477 48 
DIČ:  1025019413 
Zápis v registri: Živnostenský register, reg. číslo: 4061/2000 
Bank. spojenie:  
V zastúpení:  PhDr. Katarína Šípošová 
 
 

sa dohodli na tejto zmluve, ktorá upravuje správu registratúry Domu tretieho veku 
dodávateľským spôsobom: 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je : 

1. Hodnotenie a vyraďovacie konanie písomností Domu tretieho veku (ďalej len 
„organizácia“) uložených v registratúrnom stredisku organizácie na Polereckého ul. 2 
v Bratislave. Vyraďovacie konanie sa zrealizuje podľa platných smerníc – Registratúrneho 
poriadku a plánu organizácie v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. V rámci vyraďovacieho konania budú písomnosti rozčlenené na dve skupiny. V rámci 
nich budú osve roztriedené a uložené písomnosti so znakom hodnoty „A“ a písomnosti 
bez znaku hodnoty „A“. Každá skupina písomností bude vnútorne roztriedená podľa 
príslušnej agendy (riadiaca, ekonomická, personálna a pod.) a v rámci nej chronologicky 
podľa vecného obsahu. 

3. Písomnosti, ktorým neuplynula ich lehota uloženia (tzv. živá agenda) zhotoviteľ roztriedi 
a systematicky uloží v registratúrnom stredisku organizácie. 

 

Článok II. 

Termín plnenia   
1. Vyraďovacie konanie – čl. I, bod 1-3: 

T:     15.2.2013 
 

Článok III. 

Platobné podmienky 
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vyraďovacie konanie podľa článku I. bod 1-3 
zmluvy 750,- EUR,  slovom sedemstopäťdesiat EUR na základe vystavených faktúr so 
splatnosťou 14 dní. Táto suma bude splatná v dvoch termínoch:  



 
 
 1. Termín do 31.12.2012,  
 2. Termín pri ukončení prác.  
2.  Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
3. Cena je konečná, platná a garantovaná do ukončenia prác. Cena je stanovená dohodou 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.  

 

Článok  IV. 

Súčinnosť objednávateľa 
Objednávateľ zabezpečí pre výkon požadovaných prác: 

a) Na požiadanie zabezpečí objednávateľ v potrebnom rozsahu základný spotrebný 
kancelársky materiál (špagát, mapy, archívne škatule a i.), 

b) Pracovný stôl so stoličkou, 
c) Podmienky pre základnú hygienickú očistu. 

 

Článok V. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi s možnosťou 
výpovede ktorýmkoľvek účastníkom zmluvy s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína 
plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po preukázateľnom doručení výpovede zo zmluvy 
druhej strane. Pri uplatnení výpovede objednávateľom, tento uhradí zhotoviteľovi dovtedy 
vykonané práce a náklady vzniknuté začatím prác. 

2. Zmluva je záväzná za dodržania jej podmienok aj pre nástupnícke subjekty účastníkov 
zmluvy. 

3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou formou a 
odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Všetky skutočnosti, s ktorými v súvislosti s predmetom tejto zmluvy príde zhotoviteľ do 
styku, sú charakteru obchodného tajomstva, požívajú ochranu podľa § 17 zákona č. 
513/1991 Zb. a zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať záväzok mlčanlivosti o týchto 
skutočnostiach aj po dodaní predmetu zmluvy. 

5. Na vzťahy a prípady touto zmluvou neupravené platia plne ustanovenia obchodného 
zákonníka 513/91 v platnom znení. 

6. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch rovnocenných výtlačkoch, z ktorých 
každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

7. Zmluva je založená na dobrej viere oboch partnerov a ich rozhodnej snahe riešiť 
vyjednávaním všetky spory, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení zmluvy. 

8. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú 
vlastnoručné podpisy. 

 
V Bratislave dňa:  
 
 
Podpísané      Podpísané 
 
Mgr. Jozefina Bariaková, riaditeľka    PhDr. Katarína Šípošová 
za Dom tretieho veku       za KAPA 
     
 


