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Zmluva č. REG_2020-05-11-31-01 
na poskytovanie poradenských a odborných služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných 

právnych predpisov o archívoch a registratúrach 
(ďalej aj ako „zmluva“) 

 

Poskytovateľ 

Názov spoločnosti MG DOKUMENT, s.r.o. 

Sídlo Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín 

Zastúpenie Juraj Šúlek 

IČO 52 591 387 

DIČ 2121093150 

IČ DPH SK2121093150 

OR SR OR SR Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 38928/R 

Bankové spojenie SK06 1100 0000 0029 4607 7606 

Telefón 032/2858040  

E- mail registratura@mg-service.sk  

      

Objednávateľ 

Názov spoločnosti Obec Hrubý Šúr 

Sídlo Hrubý Šúr 205 903 01 Senec 

Zastúpenie Ing. Adrián Takács 

IČO  00305987 

DIČ  

IČ DPH  

OR SR  

Bankové spojenie  

Telefón +421 2 45903125 

E-mail starosta@hruby-sur.sk 

 

Fakturácia □ papierová 
x elektronická , e - mail pre fakturáciu : starosta@hruby-sur.sk 

x SKONTO 5% 

Doručovanie x Súhlasím s elektronickou komunikáciou v rámci vzťahov vyplývajúcich z 

tohto zmluvného vzťahu. E-mailová adresa:  starosta@hruby-sur.sk 

□ Nesúhlasím s elektronickou komunikáciou v rámci vzťahov vyplývajúcich z 

tohto zmluvného vzťahu. Požadujem doručovanie poštou. 

 

Názov a adresa prevádzky, na ktorej má byť vykonané osobné stretnutie *v prípade, ak je osobné stretnutie 

v predmete zmluvy 
1.  Kontaktná osoba: 

2.  Kontaktná osoba: 
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Rozsah služieb a spôsob vykonania Cena bez DPH 

Vykonanie analýzy objednávateľa pre účely poskytovania odborných a konzultačných 

služieb (ďalej aj ako „analýza“) 
 

□ elektronická analýza              x telefonická analýza             □ osobná analýza 
550.€ 

 □ Podanie žiadosti  do Štátneho archívu    
x Vypracovanie registratúrneho plánu  
x Vypracovanie registratúrneho poriadku  
□ Zavedenie registratúrneho strediska  
□ Vypracovanie manuálu pre procesy vyraďovania  

Vysvetlenie odovzdaných dokumentov - odovzdanie 
x elektronicky                     □ telefonicky                           □ osobne 

 

 

Poskytovateľ je platca DPH. Suma bude navýšená  o DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
Podpisom oboch zmluvných strán sa zakladá zmluvný vzťah, ktorého predmetom je súbor odborných 

úkonov v oblasti registratúry, a to vykonaním analýzy spoločnosti pre správne a vhodné určenie jednotlivých 

povinností, ktorých objednávateľ je nositeľom spôsobom dohodnutým v zmluve (ďalej aj ako „analýza“) a 

poskytnutie odborných a poradných služieb, súčasťou ktorých je vypracovanie jednotlivých obligatórnych 

dokumentov pre oblasť registratúry v zmysle platných právnych predpisov v oblasti archivácie 

a registratúry, najmä však v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“) a to zmluvne dohodnutým spôsobom a v zmluve dohodnutom 

rozsahu (ďalej aj ako „služba“ alebo „služby“).  
 

Poskytovateľ pri poskytovaní služby vykoná úkony, na ktorých sa zmluvné strany dohodli vo formulárovej 

časti zmluvy.  
 

Objednávateľ svojim podpisom prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami (ďalej 

aj ako „ VOP “), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a ktoré upravujú práva a povinnosti 

jednotlivých strán pri plnení predmetu zmluvy. Všeobecné podmienky sú zverejnené na oficiálnej 

internetovej stránke poskytovateľa.   
 

Poskytovateľ vystaví daňový doklad za plnenie predmetu zmluvy bezodkladne po uzatvorení zmluvy so 

splatnosťou 7 dní. Poskytovateľ po úhrade plnej výšky predmetnej sumy vykoná analýzu dohodnutým 

spôsobom a následne poskytne služby.  
 

Poskytovateľ nie je povinný vykonať analýzu a poskytovať služby skôr, ako mu bude predmetná suma 

pripísaná na účet uvedený v daňovom doklade.  
 

Daňový doklad sa považuje za uhradený v momente, keď je požadovaná čiastka pripísaná na účet 

poskytovateľa v plnej výške spolu s hodnotou DPH.  
 

Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v čase, kedy sa daňový doklad 

považuje za neuhradený.  
 

V prípade, ak sa zmluvné strany písomne dohodli na uplatnení tzv. SKONTA, zaškrtli políčko vo 

formulárovej časti tejto zmluvy. V uvedenom prípade platí nasledovné:  
- Poskytovateľ a objednávateľ budú v prípade uplatnenia skonta postupovať v súlade s ustanovením § 

25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 
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- SKONTO znamená, že v prípade, ak objednávateľ uhradí vystavenú faktúru do 5 dní odo dňa jej 

vystavenia,  je oprávnený uhradiť uvedenú sumu poníženú o 5% z celkovej hodnoty s DPH.  
- Nárok na skonto po márnom uplynutí 5-teho dňa zaniká. V prípade úhrady fakturovanej sumy v 6-ty 

a ďalší nasledujúci deň splatnosti faktúry je povinný uhradiť sumu v plnej výške.  
Skonto sa počíta z celkovej ceny na úhradu, na faktúre nie je potrebné uvádzať upravenú výšku sumy na 

úhradu. DPH sa nebude upravovať v súlade so znením odseku 6 § 25 zákona o dani z pridanej hodnoty. 
Poskytovateľ je povinný realizovať analýzu v lehotách uvedených vo VOP a služby poskytnúť najneskôr 

do troch mesiacov odo dňa ukončenia analýzy.  

Poskytovateľ nie je povinný v uvedených termínoch vykonať analýzu a poskytnúť služby, pokiaľ bez jeho 

zavinenia ich nie je možné vykonať včas alebo bez vád. Jednotlivé lehoty sa predlžujú o čas omeškania 

objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa ustanovení VOP. 

Objednávateľ má možnosť objednania ďalších doplnkových služieb spätých s predmetom zmluvy 

definovaným v tejto zmluve. Všetky doplnkové služby je možné objednať výlučne písomnou formou v 

záväznej objednávke. 

Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odmenu na základe vystavenej faktúry riadne a včas, má 

poskytovateľ nárok od objednávateľa na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 

deň z omeškania. 
Objednávateľ svojim podpisom prehlasuje, že si je vedomý, že podpisom zmluvy sa stáva záväznou, nie je 

možné ju vziať späť ani ukončiť inak, ako je uvedené vo VOP.  
 
ZOZNAM KONTAKTNÝCH OSÔB OBJEDNÁVATEĽA PRE PLNENIE SLUŽIEB  
 

Kontaktná osoba (ďalej aj ako “K.OS”) Meno, priezvisko, funkcia: t.č. e-mail: 
K.OS pre telefonickú/elektronickú 

analýzu 
Ing. Adrián Takács 0905436099 starosta@hruby-sur.sk 

K.OS pre potvrdenie správnosti odpovedí 

uvedených v analýze 
Ing. Adrián Takács 0905436099 starosta@hruby-sur.sk 

K.OS pre osobné stretnutie (analýza 

a/alebo odovzdanie) 
X X  

K.OS pre elektronické odovzdanie 

dokumentov 
Ing. Adrián Takács 0905436099 starosta@hruby-sur.sk 

 
Poskytovateľ za účelom plnenia predmetu zmluvy spracúva osobné údaje kontaktných osôb objednávateľa v rozsahu: meno, 

priezvisko, t.č., e-mail, funkcia. Zásady spracúvania osobných údajov, ako i všetky relevantné informácie v zmysle čl. 13 nariadenia 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke 

poskytovateľa: www.mg-service.sk. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s jednotlivými zásadami spracúvania 

osobných údajov oboznámil.  
Prílohy: 

 Všeobecné obchodné podmienky  - zverejnené na webovom portáli poskytovateľa 
 Dotazník   

 
*Vo formulárovej časti zmluvy, kde je uvedených niekoľko možností voľby 
záväzného ustanovenia, je pre zmluvné strany záväzné to vybrané 

ustanovenie, ktoré je označené znakom X.  

 
 

 

 

 

Dátum:                  2020   Miesto:  Bratislava 

Juraj Šúlek  

 

Poskytovateľ 

Dátum:      11.5.2020       Miesto: Hrubý Šúr 

 

 

  

 

 

Objednávateľ 

Dátum:                                    Miesto: 

 

 

 

 

 

V zastúpení MG Business Services s.r.o. 

  

mailto:starosta@hruby-sur.sk
mailto:starosta@hruby-sur.sk
mailto:starosta@hruby-sur.sk
http://www.mg-service.sk/

