
Obec Poproč
v

Obecnv úrad Poproč. Skolská 2, 044 24 Poproč
ŕ

sp. zn. OcU-I-26/2020

č. záznamu: 26/2020

Zápís v spíse
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 27.1.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

r

Zmluvu, sp. Zn. OcU-I-26/2020, Č. záznamu: 26/2020

uzavretú: 27.1.2020

účinnúod: 28.1.2020

zmluvné strany:

1.) ArchivovanieSKs.r.o.
Sobotské námestie 46

05801Poprad
zastúpená konateľom spoločnosti, Ing. Viliamom Kocúnom

2.) ObecPoproč
v

Skolská 2

044 24 Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

Predmet zmluvy: - správa registratúry Optimal

VPoproČi, 27.1.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovanim
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Obecfrý úradPopročSK
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Rámcová zmluva o správe reg^Häŕúry :í202ňn!04

^OÍnz^lss^i^uILb^^o^E^ss^^^^^^^[^*^^^^^^^sk -.í.
Uzavretá medzi Správ

t

Poprad, 100:36444 A/'J
cn

í.j^-
vložka číslo 10102/P, (ďalej len Správca registratúry) a Pôvodcom registrafury: rf *

Pôvodca rcíiistratúrv:
ff 1.

Obchodné meno/názov: Obec Poproč
Sídlo: Skolská 2, 044 24 PoproČ
Statutámy orgán: Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starostka obce
IČO: 00324639 Email: starosta@poproc.sk
DIČ: 2020746189 Telefón: 0554668171

ICDPH:

Prcdmcf zmluvŷ

Balík služieb: Správa registratúry Optimal

Vcrzia slimcb

Názov sluzby Verzia

Oznacenie ukladacíchjednotiek Ideal

Vyraďovanie RZ BezpeČné
Lokacnýplán Klasik

Cenvaplatobnépodmienky

Cena za predmet zmluvyje dohodnutá osobitným cenníkom (Kód ceimíka): M1901

Zmluvncpodmicnky

Táto zmluva sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti
Archivovanie SK s.r.o. (ďalej len "VOP"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať, a sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Pôvodca registratúry zároveň svojím podpisom
potvrdzuje prevzatíe VOP a Osobitného cenníka M1901. Ak nieje v Rámcovej zmluve o správe
registratúry dohodnuté inak, platia ustanovenia VOP.

Osobitné podmicnky nad rámcc VOP

Splatnosť faktúry za vykonané práce - V roku 2020 za vykonané práve zaplatí pôvodca
:ť

registratúry správcovi registratury čiastku 4 870," eur. ZvyŠok faktúry zaplatí pôvodca
registratúry správcovy registratúry do 30.6.2021.

DátumpťyÍpisu zmluvy: 27.01.2020
> Jf
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Archivovanie SK. s.r.o. p/ Poproč>
^.>> ^ ^

Ing. Viliam Kocún rlveta Komorová Hiľovská

konateľ spoloČnosti ostka obce<ŕ
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Všeobecné obchodné podmienky
Pre poskytovaníe služieb správy registratúry
Vydané spoločnosťou Archivovanie SK s.r.o., so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad,

v

ICO: 36 444 154, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka č. 10104/P
f

Učinnosť verzie: od 1. 1. 2019

+
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I. Hvodnc ustanovcnia a) Správa rcgistratúry Prima
1, Tieto Vseobecné obchodné podmienky (ďalej ako "Obchoáné b) Správa registratúry Optimal

podmienky" v príslušnom gTamatickom tvare, alebo aj "VOP") c) Správa registratúry Selekt
spolocnosti Archivovanie SK s.r.o., IČO 36444 154, so sidlom d) Správa registratúry Konkurz
Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, zapisanej v Obchodnom registri 4, Balik služieb "Správa registratúry Prima" zahŕňa nasledovné služby:
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10102/P (ďalej ako a) Vytriedenie a usporiadanie RZ
Archivovanie SK" alebo "Správca registratúry"), vydané v súlade s § b) EvidenciaRZl^

273 ods. 1 Zákona č. 513/1991 2. z. (obchodný zäkonnik), sú c) Označenie ukladacich jednotiek
neoddeliteľnou súčasťou d) Vyraďovanie RZ
a) Zmluvyospraveregistratúry e) Lokácia
b) Rámcovej zmluvy o správe registratúry 5. Balik služieb "Správa registratury Optimal" zahŕňa nasledovné
(ďalej 1en ,^mlnva" vpríslušnom gramatickom tvare), priéom ich služby:
ustanovenia sa vzťahujú abližšie konkrctizujú úpravu zinluvného a) Vytriedenie a usporiadaiue RZ
vzt'ahu založeného Zmluvou medzi Pôvodcom registratúry b) EvidenciaRZ
a Správcom registratÚTy (spoločne d'alej aj ako "Zmluvné strany"). c) Označenie ukladacích jednotiek

2. Pokiaľ nie jc mcdzi zmluvnými stranami dohodnuté niečo inc v d) Vyraďovanie RZ
pisomne uzatvorenej zmluve, piatia ustanovenia týchto VOP. e) Prevoz

3. V prípade, ak nastane rozpor medzi VOP a písomnou zmluvou f) Lokácia
uzatvorenou medzi zmluvnými slranami, majú prednasť ustanovenia 6. Balik služieb "Správa registratúry Selekť' obsahuje služby, ktoré
pisomne uzatvorenej zmluvy. musia byť v každom jednotlivom pripade presne uríené. Tento balík

II. Základné pojmy, výkladové pravidlá služieb môže zahŕňať jednu alebo aj viac zo služieb podľa oás. 2.
I. Služba ElektronÍcká registratúma kniha sú vsetky zariadenia, nástroje tolito článku.

a služby, ktoré sú súčasťou internetovej aplikácie Elektronická 7. Balík služieb "Správa registratúry Konkurz" zahŕňa nasleáovné
registratúma kniha a sú poskytované na základe osobitncj licenŕncj sluíby:
zinluvy uzatvorenej medzi Archivovanie SK a Pôvodcoin registratúry. a) Vytriedenie a usporiadanie RZ
prostrednictvom autorizovaného pristupu na server portáiu b) Evidencia R2
www.archivovanie.sk a/alebo www.sDravareeistraturv.sk. Siužba c) OznaCenie ukladacich jednotiek
spočiva vo vedení registratúmych záznamov Pôvodcu registratúľy a d) Vyraďovanie RZ
detailných informácii onich. e) Prevoz RZ

2. Registratúmy záznam (ďalej aj ako "RZ") - informácia evidovaná f) Uloženie RZ
pôvodcom registratúry. 8. V pripade, že mektorá zo služieb môže byť poskytnutá vrôznych

3. Evidenéná jednotka je subor registratúmych záznamov rovnakého verziách, imisí byť verzia služby prí uzatvoreni zniluvy jasne
dnihu a typu, uložených v ukladacej jednotke. špecifíkovaná. Ak je zmluva uzatvorená fonnou rámcovej zmluvy

4. Ukladacia jeílnotka - archívna krabica, äanón alebo iný typ ospráve registratúry. predpokladá sa. že jednotlivé ob[ednávky
ochranného obalu, v ktorom je uložená jedna alebo viac evidenčných služieb sú vo verzii rovnakej. ako prvotné uzatvorenie zmluvy.
jednotiek. V pripade neskoršej zmeny verzie na kvalitativnejšie vySšíu úroveň,

5, Jedineíný identifikátor ID - 9 cifemý jedine ný kód Evidenčnej predpokladá sa, že jednotlivé ďaläie objednávky služieb sú v tejto
jednotky a/alebo Ukladacej jednotky. kvalitativnejäie vyšsej úrovni siužby.

6. ID Typ-typjedinečného identifíkátora: IV. Služby- vymedzenie predmetu, obsahu a rozsahu
a) Box - Úložná jednotka. Má samostatný JedineČný identífíkátor A. Služba Registratúrny poriadok a plán

ID, Box môže obsahovať vždy viac ako jednu Eviáenčnú I. Predmetom služby je vypracovanie a/alebo aktualizácia

jednotku (Záznam), ktoré niajú vlastné jedinečné identifikátory registratúmeho poriadku a/alebo registratúmeho plánu Pôvodcu
ID odlišné od ID Box. registratúry.

b) Záznam - Evidcnčná jcdnotka. Spravidla Box obsahuje viac ako 2. Registratúmy poriadok upravuje:
jeáen Záznam. a) Evidovanie. tvorbu. ukladanie. ochranu registratúmych

/

c) ZáznamBox - Úložná jednotka (Box) obsahuje jediný druh záznamov, prístup k registrdtúmym záznamom a ich vyraďovanie,
evidenínej jednotky (Záznam), t.j. Jedinečný identifíkátor ID je b) Personáine, priestarové a materiálno-technické zabezpecenie
rovnaký pre Box aj pre Záznam. správy registratúry,

7. Pôvodca registratúry (ďalej len "PR") - právnická alebo fyzickä c) Ulohy a opis íinností zamestnancov pôvodcu registratúry na
osoba, 2 Cinnosti ktorej vzniká registratúra. jednotlivých úsekoch správy registratúry,
Pôvodcu registratúry z hľadiska zákonncj povinnosti vypracovať d) Používanie pečiatok, zaručeného elektronickcho poápisu,
registratúmy plán delime na; zaručenej elektronickei pcCate a časovej peciatky.
a) "PR s PRP" - pôvodca registratúry, ktorý má zákonnu povinnosť 3. Registratúrny plán členi Tegistratúm pôvodcu do vecných skupin.

vypracovať registratúmy plán, Jednotlivým vecným skupináin prideľuje lehotu uloženia.
b) "PR bez PRP" - pôvodca registratúry, ktorý neniá zákonnú 4. Rozsah služby:

povinnosť vypracovať registratúmy plán. a) Vypracovanie a/alebo aktualizácia registratúmeho poriadku
Pôvodcu registratúry zhľaáiskg zákonnej povinnosti zabezpečovať a/alebo registratúmeho plánu na základe vyplneného dolaznika
správu registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a Pôvodcom registratúry, ana základe doplňujúcŕch infomiácii
registratúrach delime na: vyžiadaných Správcom registratúry
c) "PR s PSR" - pôvodca registratúcy povinný zabezpeôovať sprävu b) Pripomjenkové konanie so zástupcom Pôvodcu registratúry

registratúcy c) Zohľadnenie pripomienok do registratúmeho poriadku
d) PR bez PSR - pôvodca registratúry bez povinnosti a/alebo registralúmeho plánn<,

>

zabezpečovať správu rcgistratury d) Odovzdanie konečnej verzie Pôvodcovi registratúry v

111, Predmct zmluvy elektronickej podobe.
1. Predmetom zmlnvy je Jedna alebo viac služieb podľa ods. 2, B. Služba Vytriedcnie a usporiadanie RZ

Predmetom zmluvy inôže byť aj balik služieb podľa ods. 3. 1. Služba Vytriedenie a usporiadanie jť fyzické vytriedenie
2. Archivovanie SK poskytuje nasledovné služby: a usporiadanie RZ a ich hodnotenie podľa ods. 2,, na ich ďalšiu

a) Registratúmy poriadok a plán evidenciu a pripadné uložcnie do ukladacích jednotiek. Výsledkom
b) Vytriedenie a usporiadanie RZ tejto služby sú registratúme záznamy rozdelené na:
c) EvidcnciaRZ a) registratúme zäznamy bez znaku hodnoty "A", ktorým este
d) Označenie ukladacichjednotiek neuplynuia lehola uloženia,
e) Vyraďovanie RZ b) registratúme záznamy bez znaku hodnoty A ktorým HŽ

t,t
T* T

f) Prevoz RZ nplynula lehota nloženia,
g) Lokácia c) registratume záznamy so znakoni hodnoty "A íl

h) Uioženie R2 2. Pri hodnotení registratťimeho záznamn su rozhodujúcc ticto kritériá:
i) Výpožicka a) Obsah záznamu
j) Migrácia b) Význam pôvodcu záznamu

spoločne ďalej len "Služby" v prislusnom gramatickom tvare) c) Obdobie vzniku záznamu
3. Predmtíom zmluvy môže byt' balik služieb, t.j. vŕac služieb dokopy d) Jedinečnosť vyhotovenia záznamu

tvoriace požadovaný výsledok predmetu zmluvy, Baliky služieb sú: e) Hoánovemosť záznamu



\

^ARCHIVpm/VIESK

3. Pri hodnotení obsahn záznaniu sa posudzuje najniä infonnačná sýtosť c) rok vzniku registratúmeho záznamu,
záznamu. pôvodnosťjeho obsahu, závažnosť informácii ajedinecnosť d) lehotu uloženia,
obsahu záznamu. e) znak hodnoty,

4. Trvalú dokumentámu hoánotu (znak hodnoty "A") má najmä f) registratúmu značku,
registratúmy záznam, ktorý obsahuje g) rok vyradenia,
a) informáciu o vzniku pôvodcu registratúry, jeho organizacných h) numerícký resp. alfabetický rozsah záznamu "OD - DCT (ak

zmenách a zániku, registratúmy záznam také oznaôenic umožňuje),
b) infonnáciu o Einnosti pôvodcu registratúry, jeho ľudských i) näzov pôvodcu rcgistratúry (obJEdnávateľa) vrátanejeho loga,

zdrojoch, majetkovoprávnych a finančných pomeroch, najmä 4, Uložná jednotka typu Box, ktorá obsahuje viacero evidenťných
výro nú správu a rozbor íinnosti, jednoliek typu Záznam. sa na prednej strane oznaci stítkom s údajmi

c) návrh väeobecne záväzného právneho predpisu vypracovaného podľa bodn 3 a) ai) a odkazom na podrobný štitok. Ten je spravidla
pôvodcom registratúry, umiestnený na bočnej strane úložnej jednotky, a obsahuje ťidaje podľa

d) zápisnicu z Tokovaní orgánov pôvodcu registratúry a ich bodu 3. písm. a) až h) o každej jednej evidenčnej jednotke uloženej v
rozhodnutia, danej úložnej jednotke.

ŕ

e) intemý akt riadenia pôvodcu registratury, napríklad prikaz, 5. Úložná jednotka typu Box, ktorá obsahuje viacero menäich úložných
smernicu, obežnik, pokyn, nariadenŕe. jednotiek typu Box, bude oznaícná ätitkom na prednej stranc s údajmi

5. Pri hodnoteni pôvodcu RZ sa prihliada na yýznam pôvodcu RZ okrem bodu 3 a) a i) aj údajom o všetkých jedinecných
z hľadiskajeho pôsobnosti, Činnosti a vplyvu v oblastijeho pôsobenia, identifikátoroch ID menšich úložných jednotiek uložených vtejto
R2 sa podľa pôvodcu registratúry hodnotia takto: úložnejjednotke.
a) RegistraU'imymi záznamami pôvodcu I. katcgóric sú tie, ktoré 6. Ak z dôvodu veľkého počtu evidenčných jcdnotiek (Záznamov)

vznikli z činnosti štátnych orgánov, orgánov nzeinnej samosprávy vúložnej jednotke (Boxe) neumožňuje ich celý zoznam vrátane
a ďalsich orgánov verejnej správy. ostatných údajov umiestniť na podrobný štítok. môže byt' tento

b) Registratúmymi záznamami pôvadcu II. kategórie sú tie, ktoré podrobný štitok nahradený zoznamom evidcnťných jcdnotick
vznikli z činnosti pôvodcov registratury určených ministerstvom, vyhotovenom na samostatnoni liste, ktorý je následne do úložnej

c) Registratúmyini záznamami pôvodcu III. kategórie sú tie, ktoré jednotky vložený ako samostatný list alebo viac samostatných listov.
vzniklŕ z činnosti iných pôvodcov registratúry, Tieto RZ spravidla 7. Poskladanie novej ukladacej jednotky.
nemajú trvalú dokumentámu hodnotu. 8. Vybratie obsahu evidenčncj jednotky z pôvodncj ukladacej jcdnotky

6. Pri hodnoteni obdobia vzniku RZ sa prihliada na význam obdobia ajeho vloženie (umiestnenie) do ukladacej jednotky podľa ods. 7.
vzniku záznamu pre spoloCnosť alebo pôvodcu záznamu, 9. Sponovanie - spojenie jednoďivých listov evidenčnej jednotky

7. Pri hodnotem jedinečnosti vyhotovenia R2 sa prihliada na jeho sponou. Túto službu je Archivovanie SK oprávnený vykonať vždy
výnimo nú fomiálnu úpravu, najmä na výtvamé spracovanie, jazyk, podľa vlastného uváženia, na zabránenie pomieäania, resp. pre
pismo, pisacin látku a pečať bezpecnejäie a praktickejäie uloženie evidenčnej jednotky do

8. Pri hodnotení hodnovemosti RZ sa prihliada na údaje, ktoré ukladacej Jednotky.
potvrdzujú pravosť RZ, najmä na podpis; pri hodnoteni lioánovemosti F. Služba Vyraďovanic RZ
RZ je to najmä tíslo spisu, odtlačok pečiatky a podpis pôvodcu ]. Verzie služby:
registratúry. a) Vyraďovanie "Základné" - obsahuje služby podľa ods. 2 pism. a).

c. Služba Evidencia RZ b) Vyraďovanie "Bezpe né't-obsahujeslužby podľa ods. 2 písm. a)
I, Služba Evidencia RZ je zaznamenanie údajov o evidenčnej jednotke ažc).

do elektronickej podoby v rozsahu; 2. Služba Vyraďovanie je súhm odbomých Činností, pri ktorých sa
a) jedinečné identitikaôné čisio registratúmeho záznamu (evidenfinej z registratúry vyôleňuje registratúmy záznam, ktorému upfynula

jednotky) lehota uloženia. Pozostáva z nasiedujúcich fáz;
b) názov registratúmeho záznaniu, a) Vyraďovacie konanie
c) rok vzniku registratúmeho záznamu, b) Likvidácia RZ
d) nunierícký resp. alfabetický rozsah záznaniu "OD - DO" (ak c) Odovzdanie RZ do ätátneho archívu

registratúrny 2áznani také označenie umožňuje), 3. Vyraďovacie konanie pre PR s PSR pozostáva z prlpravy
Násleáné priradenie údajov k registratúmym záznamom podľa vyraďovacieho konania a vyraďovacieho konania podľa zákona
registratúmeho plánu puvodcu registratúry v rozsahu: o archivoch a registratúrach, Súčasťou služby je zastupovanie
e) lchota uloženia, Pôvodcu registratúry vo vyraďovacom kanani pred prísluäným
f) znak hodnoty Štátnym arcNvom.
g) registratúma znacka fvrátane kalegórie a vecnej skupiny 4. Vyraďovacie konanie pre PR bez PSR pozostáva z pripravy

registratúmych záznamov) vyraďovacieho konania s následným odsúhlasením yyradenia
h) rok vyradenia. azničenia registratúmych záznamov, ktorýni uplynula lehota

D. Služba Vyťažovanie udajov uloženia, prislusným ätatutámym orgánoin PÔvodcu registratúry alebo
1. Proces, ktorým sa z registratúmeho záznamu vyt'ažia úáaje. ním poverenou osobou.
2. Udajepodľaods. 1 su: 5. Výsledkom vyraďovacieho konania podľa ods. 3 a/alebo 4je zoznam

a) Podslatné úáaje - sú údaje o evidenčnej jednotke v rozsahu: RZ určených na likvidáciu RZ, a/alebo zoznam R2 určených na
názov registratúmeho záznamu, odovzdanie do mŕestne prísiusného státneho archivu fMVSR).
rok vzniku registratúrneho záznamu, 6. Likvidácia RZ je proccs výslcdkom ktorého je íyzické zniŕenie
numerický alebo alfabetický rozsah záznamu "OD - DO" (ak registratúmych záznamov prekračujúce možnosť obnovy
registratúmy záznam také označenie umožňuje), informačného obsahu.

b) Rozsírené údaje - sú najmä, no nŕe výlučne, doptňujúce údaje 7, Odovzáanie RZ do ätátneho archívu je proces, ktorého podmienky sú
o registratúmom zázname v rámcijednej evidencnej jednotky: upravené v zákone o archivoch a registratnrach.

Osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo G. Služba Prevoz RZ
apod.) 1. Služba Prevoz RZ je súhm cinnosti, ktorých výsledkom je
láenlifikaŕné ťidaje (názov spoločnosti, IČO, adresa, a pod.) premiestnenie RZ Pôvodcu registratňry z miesta odoslania do miesta
Detailné informácie rozlišovacieho charakteru určenia. Služba pozostáva z čiastkových služieb:

c) Detailné údaje - sú rozšírené informácie o evidenčnej jednotke a) Príprava na prevoz
rozlišovacicho charakteru, b) Prevoz

E. Služba Ozuaccnic ukladacích jcdnotiek 2. Služba Priprava na prevozje súhm činnosti, spojených s prfpravou R2
1. Verzie služby: na ich prevoz. Ide najma, no nie výlučne o nasledovné činnosti:

a) Označenie "Komfort" - obsahuje služby podľa od.s 2 a) Vybratie uložnej jednotky resp. RZ z aktuálneho miesta uloženia
b) Oznaíenie "Komfort plus" - obsahuje služby podľa ods. 3 fz regála, zo skrine, z police, a pod.)
c) Oznacenie "Ideaľ' - obsahuje služby podľa ods. 3, 7 a 8. b) Vloženie úložnej jednotky resp. R2 do prepravného boxu

2. Označenic ukladacej jednotky Jedineŕným identifikátorom ID. Na c) Premiestnenie RZ resp. prepravných boxov zmiesta uloženia
prednťi stranu Ukladacej jednotky sa nalepi jedinečný identifikátor ID, k micstu naloženia na dopravný prostriedok a/alebo zmiesla
spravidla v císelnom fomiáte aj vo formáte Čiarového kádu. vyloženia z dopravného prostriedku na iniesto uloženia

3. Označenie ukladacej jednotky na prednej strane stitkom, ktorý á) Naloženie RZ resp. prepravných boxov do dopravného
spravidla obsahuje nasledovné údaje: prostriedku
a) JedincSný identiňkátor ID,
b) názov registratúmeho záznamu,
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3. Služba Prevoz je záväzok Archivovanie SK prepraviť R2 z mieste v sprievodných dokumentoch (faktiira, dodací list, potvrdenie prijatia
odoslania na miesto určema, a Pôvodca registratúry sa zaväzuje objednávky) na tieto VOP. VOP niôžu byt' v takointo pripade
zaplatiť mu odplatu. priložené v papierovej forme. elektronickej fonne alebo na webovej

H. Služba Lokácia stránke správcu registratúry.
1. Služba Lokácia je súhm činnasti, ktorých výsledkom je podrobná 3. Ak nie je uvedené inak, poskytovanie Služby 20 strany Správcu

evidencia o úložných kapacitách Pôvodcu registratúry a ojednotlivých regislratúry sa bude uskutočňovať na základe jednollivých
ukladacích jednotkách uložených vnich. Služba Lokácia pozostáva Objednávok Služby alcbo balika služieb (ďalej len "Objednávka") zo
z čiaslkových služieb: strany Pôvoácu registratúry zaslaných Správcovi registratúry
a) Lokačný plán vpapierovej podobe alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie,
b) Lokačný prehľad ktorej môže predchádzať c-mailovä alebo telefonická ponuka Správcu

2. ĽDkačná plán je plán priestorov registratúmeho strediska a plán registratúry alebo dopyt zo strany Pôvodcu registratúry,
ukladacích priestorov. Dáva mfonnáciu o: 4. Pôvodca registratúry zaäle Objednávkn Správcovi registratúry jeánýin
a) Počte budov (názov, resp. íisclný zoznam pre každú budovu), znasledujúcichspôsobov:
b) Počte miestností, (näzov, resp. ciseiný zoznam pre každťi a) na e-mail uvedený Správcoin registraiúry v predchádzajúcej

miestnosť v rámci budovy) telefonickcj alebo e-mailovej komunikácii
c) Počet regálov, fv rámci miestnosti) b) vpapierovej forme na adresu sídla spoločnosti Správcu

/

d) Poŕet stojín (stipcov), a počet políc, (pre každý regál) registratury
3, Každá jednotlivo urcená úložná kapacita, má v rámci systému 5. Akceptovanie Objcdnävky Správca registratúry potvrdí Pôvodcovi

evidencie všetkých úložných kapacít priradenýjedineSný identifikátor registratúry zaslanim e-mailu, z ktoréhu bude vyplývať, že Správca
(ďalej lcn "ID_Lok"). registratúry Objednávku bez akýchkoľvck dodatkov, výhrad,

4. Pôvoácovi rcgistratíiry Je okreni väetkých ID_Lok podľa ods. 3 obmedzení alebo iných anien pnjiina.
priradený jeden jeáinecný identifikátor (ďalej len ID_Lok_Klient), 6. Správca registratúry sa zaväzuje potvrdenie o akceptovani
ktorémuje priradený iba názov Pôvodcu regístralúry. Objednávky doruciť Pôvodcovi registratúiy prostrednictvom e-

5, Stniktúra informácii o úložných kapacitách nemusi vždy obsahovať mailovej komunikácie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
väetky údaje podľa ods. 2,; obdržania Objednávky od Pôvodcu registratúry.

6. Lokačný prehľad - dáva informáciu o mieste aktuálneho uloženia 7. Akceptovanim Objednávky je aj iné konanie Správcu registratúry, z
každej ukladacej jednotky v systéme úložných kapacit Pôvodcu ktorého nepochybne vyplýva súhlas sjej obsahom
rcgistratúry, t.j. kažáej ukladacej jednotke je priradený jedinečný Pre vylúŕenie akýchkoľvek pochybností, za akceptáciu Objednávky sa
identifikátor ID Lok, nepovažuje jej prijatie s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo

7. Verzie služby: inymi zmenami.
a) Služba Lokácia "Štart' 9. V prípade, ak Správca registratúry nie je schopný v plnom rozsahun.

b) SlužbaLokácia"Klasilc" vyhovieť Objednávke Pôvodcu registratúry, najneskôr do 5
I. Služba UIoženie RZ pracovných dni oznámi Pôvodcovi registratúry prostrednictvom e-

1. Služba Uloženie RZ je záväzok Správcu registratúľy uskiadniť mailovej komunikácie túto skutočnosť spolu s podmienkami, za
a opatrovať registratúme záznamy pochádzajúce z činnosti Pôvodcu ktorých je schopný Objednávku Pôvodcu registratúry realizovať.
regtstratúiy a záväzok Pôvodcu registratúry zaplatiť Správcovi 10. V prípaáe, ak sú zmenené podmienky pre Pôvodcu registratúry
registratúry za uskladnenie a opatrovanie registratúmych záznamov. akceptovateľné, zašle Správcovi registrafúry prostrednícŕv&m e-

J. Služba Výpužicka mailovej komunikácie novú Objednávku, ktorá bude obsahovať
1. Služba VýpožiCka je povinnosť Správcu registratúiy na základe Objednávateľom akceptované zmenené podmienky bez zmeny

žiadosti Pôvodcu registratúry vyhľadávať registratúme záznamy ostatných podmienok pôvodnej Objednávky, ktoré sa považujú
z registratúry Pôvodcu registratúry a zaslanie vyhľadaného Pôvodcom registratúry za akceptované. Nová Objednávka môže byt'
registratúmeho záznaniu Pôvodcovi jednýni znasledujúcich nahradená novou c-niailovou komunikácion, zktorej bnde
spôsobov: nepochybné, že Pôvodca registratúry akceptuje auenené poíiniienky.
a) Originál 11. V pripade, ak nie je Správca registratúiy schopný vyhovieť
b) Sken (elektronická verzia) Objednávke Pôvodcu registratúry vôbec, najneskôr do 5 pracovných
c) Kópia dni mu prostrednictvoin e-mailovej komunikácie oznámi túto
d) Osvedčená kópia nemožnosť potvrdenia Objednávky. na základe čuho daná Objednávka

2. Služba Výpožička sa vzťahuje na tie registratúme záznamy Pôvodcu zaniká.
registratúry, ktoré sú predmetom služby UIožeme RZ. 12. Do momentu Akccptácie Objednávky nevzniká Pôvodcovi

3. Verzie yýpožiŕky sú: registratúry akýkoľvek nárok na plnenie voči Správcovi registratúry.
a) Dokument - vyhFadanie úložnej jcdnotky typu Box alebo 13, Lehoty uvedené v Objednávke a/alebo Zmluve zacínajú plynuť dňom

ZáznamBox a v ránici nej vyliľadanie a vybratie Záznamu nasledujúciiu po Akceptácii Objcdnávky, pokiaľ nie je stanovené
z úložnej jednotky. Zaslanie vybratého Záznainu spôsobom podľa v Objednávke a/alebo týchto VOP inak.
ods. 1, následne vrátcnie originálu Záznaimi do úložnej jednotky VI. Zmluvné podmienky, präva a povinnosti
avrátenie uložnej jednotky do úložncj kapacity Správcu 1, Správca registratúry iná právo na vsetkých poskytnutých Službách
registratúry. umiestniť svqje obchodné meno, logo, prípadne iné označenie, ktoré

b) Šanón - Vyhľadanie úložnej jednotky typu Box alebo ZáznamBox má právo použivať a odkaz na svoju intemetovú stránku
a jeho zaslanie Pôvodcovi registratúry, Po vrátení úložnej hltp s://w w w. arch ivovani e. sk.
jednotky Pôvodcom registratúry, vráŕenie a uloženie úložnej 2. Správca regŕstraíúry je povinný pri poskytovani SIužby rešpektovať
jednolky da úložnej kapacity Správcu registratúry. pokyny Pôvodcu registratúry, pokiaľ tieto nepovažuje pri využití

K. Služba Migrária odbomej starostlivosti za nevhodné. V pripade nevhodných pokynov
1. Slnžba Migrácia je proces prenosu dát medzi dvoma systémami, resp. zo strany Pôvodcu registraróry, je Správca regisíratúry povinný

apiikáciami. Je to kompLetný presun dát o RZ Pôvodcu rcgistratúry z upozomiť Pôvodcu registratúry na nevhodnosť jeho pokynov. Pokiaľ
jeho systénni do systému Archivovanie SK. Pôvodca registratúry trvá na svojich pokynoch i po upozornení zo

2. Postup pri migráciije väčšinou, no nie výlnčne, nasledovný: strany Správcu registratúry, nezodpovedá Správca regislralúry za
a) Analýza rozsaliu, objeniu a fomiátu dát správnosť a funkcnosť poskytnutej SIužby.
b) Stanovenie pravidiel migräcie a štruktury inigrovaných dát 3. V pripade zrušenia objednávky služby zo strany Pôvodcu registratury,
c) Priprava prevodncho prostredía môže Správca registratúry žiadať od Pôvadcu registratúry úhradu
d) Záiohovanie staiych dát nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou objednávky až do
e) Čistenie dát momentujej zmSenia.
f) Migrácia dát 4, Správca registratúry je povinný pri svqjej práci dodržiavať povinnosť
g) Kontrola a testovanie migrácie mlčanlivosti o zislených skuto&nostiach a dátach Pôvodcu registratúry

V. Zmluvaývzťah, objednanic sluzby a to aj po uplynntí platnosti zmluvy, Správca registratúry je povinný
1. Ak nie je uvedené inak, zinluvný vzťah vzniká a zmluva sa považuje zaviazať mlčanlivosťou svojich zamestnancov a ostatné osoby, ktoré

za uzavretú: konajú v mene Správcn registratúiy a ktoré pridu do styku so
a) ďňorn podpisu pisomného vyhotovenia Zmluvy skutocnosťami a dátami Pôvodcu registratúry. Správca registratúry je
b) dňom potvrdenia prijatia objednávky zo strany Správcu pavinný primeranc chrániť RZ Pôvodcu registratúry, ktoré mu boli

registralúry. zverené, pred ich odcudzenim alebo aieužitím.
2. Samotné VOP sa pokladajú za Zmluvu v pripadoch, ak ktorúkoľvel; 5. Pôvodca regisíratúry má právo na poskytovanie sfužby za podmienok

zo služieb poskytol Archivovanie SK bez osobitnej zmluvy s odkazom uvedenýeh v zmluve a v týchto VOP.
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6. Pôvodca registratúry je povinný predmetu takejto zmluvy podpísaný preberací protokol o prevzatí RZ
a) oznaniovať Správcovi registratúry bez zbytočného odkladu vyhotovený Správcom registratúry. ten spravidla obsahuje iba

zmenu úáajov potrebných na vzajoinnú komunikáciu a plnenie pribiižné množstvo prevzatých RZ určeným vbežných metroch
zmluvy. a/alebo v pocte ukladacich jednotiek. Z uvedenélio dôvoáu, ak nastane

b) poskytovať Sprävcovi registratúry potrebnú súčinnosť k plneniu rozdiel medzi takýmto preberacím protokolom, a preberacím
zmluvy, protokolom podľa boáu 14. pism. a) alebo podľa bodu 15. tohto

7. Miesto poskytnutia služby mäže byť: článku, má sa zato, že správne údaje sú uvedené v preberacom
a) Sidlo Pôvodcu registratúry protokole podľa bodu 14. pism. a) alebo podľa bodu 35. tohto článku,
b) Registratúme stredisko Pôvodcu registratúry Pôvodcovj registratúry v takom prípade nevzniká akýkoľvek nárok
c) Iné miesto uloženia KZ Pôvodcu regÍstratúry voci Správcovi registratúry.
d) Síálo Správcu registratúry VII. Osobitoé podmicnky k službám a balíkom služieb
e) Prevádzka Správcu registratúry 1. Ak nie je uvedené inak, Správca registratúry poskytiije jednollivé
f) Registratúme stredisko Správcu registratúry služby podľa osobitných podmienok týkajúcich sa jednotlivých
g) Miesto uložema RZ Spravcu registratúry služieb uvedených v tomto článhi. Ak jc predmctom zmluvy balik
h) Iné miesío, ku ktorému má Správca registraíúry vlastnícky, služieb, Správca rcgistratúry poskytuje jednotlivé služby podľa

nájomný alebo iný vzt'ah osobitných podmienok týkajúcich sa každej jednotlivo určenej služby
i) Miesto podľa pism. d) až g) patriace partnerskej spoloCnosti a podľa osobilných podmienok týkajúcich sa konkrétneho balíka

Správcu regÍstratúry. služieb uvedených v tomto Slánku.
8. Ak nie je v zmluvc dohodnuté inak, lehota na vykonanie preámetu 2. Osobitné podmienky k službám a balikom služieb uvedené v tejlo

zmluvy Je 90 kalendámych dní odo dňa prevzatia registratúmych časti VOP majú prednosť pred ostatnými itstanoveniami VOP.
záznamov. Ak súčasťou zmluvy nieje preberanie RZ, lehota sa počita 3. V prípade, ak nastane rozpor medzi osobitnými podimenkami
odo dňa vzniku zmluvv. k službám a balíku služieb podľa tejto Časti VOP a ostatnýini

9, V pn'pade omeäkania Pôvodcu registraíúry svykonanim akejkoľvek podmienkami uvedenýini vo VOP. majú prednosť ustanovenia
povinnosti poáľa týchto VOP> resp. akýchkoľvek iných činnosti na osobitných podmienok k službám a balíkoin služieb uvedenvch v tejto
strane Pôvodcu registratúry, bez kforých poskytnutia by nebolo možné časti VOP.
vykonať preámet zinluvy, sa o dobu oineäkania Pôvodcu registratúry A. Sluzba Rcgistratúrny poriadok a plán
predlžuje lehoía na vykonanie predmetu zmiuvy podľa 1. Pôvodca registratúry je povinný poskytnúť službu v súlade so
predchádzajúceho bodu. Ustanovenie platí aj ked' sa lehota na zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znenl

vykonanie predmetu zmluvy spravuje podľa iného ustanovenia týchto neskorších predpisov a v súlade so yyhláškou Ministerstva vnútra
VOP a/alebo zmluvy. Slovenskej republiky Č. 628/2002 Z,z" ktorou sa vykonávajú niektoré

10. Akje súčasťou služby správne konaníe, vyraďovacie konanie, alebo ustanovenia zákona o archivoch a registraturach a o doplneni
iné obdobné konanie ktorého výsledkoni je rozhodnutie orgánu ätátnej niektoiých zákonov, ako aj s prihliadnutim na typ a charakter pôvodcu
správy a/alebo samospravy, bez ktorého Správca registralúry nemôže regislratúry,
pokračovať v poskytnuti služby, alcbojej Časti, do lehoty podľa bodu 2. Pävodca registratúry je povinný uviesť pravdivé Ínfonnácie na
8. sa nepočita doba od začatia takéhoto konania do dňa právoplatného požadované otázky uvedené v dotazniku, ako aj na doplňujúce otázky
a vykonateľného rozhodnutia. od Správcu registratúry,

11. Do lehoty podľa bodu 8. sa nepočíta doba, kedy Správca registratúry 3. Pôvodca registratury je povinný odpoveáať na doplňujúce otázky
nemôže pokraéovať v poskylnuti služby z dôvodu vyšäej moci. VySgia podľa ods, 2, ako aj dávať Správcovi registratúry ďalšie stanoviská
moc jc akákoľvek okolnosť, vylučujúca zodpovednosť v zmysle a doplnenia v čo najkratšom čase oá ich vyžiaáania Správcom
právnych predpisov, najmä havárie, živelné pohromy, zemetrasenia a registratúry.
iné povetemostné vplyvy alebo prirodné katastroíy, výpadky 4. Po spracovani pracovnej verzie, túto ?aŠie Správca registratúry
elekfrickej energie, krizové situácie, vqjny, teroristické útoky, Pôvodcovi registratňry v elektronickej podofac na Pripomicnkové
liackerské útoky, epidémie, branná poliotovosť štátu alebo iné konaiue.
prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle Správcu regisfratúry a bránia 5. Správca registratúry zapracuje do pracovnej verzie väetky
mu v splneni jelio povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že priponiienky Pôvodcu registratúiy. Takto vypracovaná verzia sa stáva
by Správca registratury takúto prekážku alebo jej náslcdky odvrátil ňnálnou vcrziou Registratúmeho poriadku a/alebo registratúmeho
alebo prekonaf a žc by v čase vzniku záväzku Správcu registratúry plánu.
takúto prekážku predvídal, 6. Ak nie je d'alej v osobitných podmienkach k tejto službe uvedené

12. V pripade omeŠkania Pôvodcu regtstratúry s poskytnutim súčinnosti je inak, odovzdanie predmetu zmtuvy sa uskutočni odovzdanim finálnej
Pôvodca registratúry povinný znášať náklady, ktoré v dôsledku tejto verzie rcgistratúmeho poriadku a/alebo registratúmeho plánu
skutoínosti Správcovi registratúry vzniknú, najmä však náklady v elektronickej podobe (spravidla vo formáte .PDF).
spojené s opätovným vycestovaním Správcu registratúry alebo jeho 7. Predmet zmluvy sa povazuje za odovzdaný aj v prípade, ak sa
povereného zamestnanca do miesta poskytnutia služby, ako aj náhradu Pripomienkové konanie neusknfočni z dôvodu omeškania na stimc
za stratu Času, čo predstavujc čas od výjazdu zo sidla Správcu Pôvodcu registratúry do 30 dní od zaslania pracovnej verzie podľa
registratúiy, cas strávený u Pôvodcu registratúry {pripadne iné iniesto ods. 4. V fakomto prípade sa pracovná verzia Registratúmeho
poskytnutia služby). až do času prijazdu pracovníka Správcu poriadku a/alebo Registratúmeho plánu považuje za finálnu verziu.
registratúry späť do sidla Správcu registratúry, vo vý5ke stanovenej 8 Správca registratúry vystavi faktúru za predmet zmluvy do 5
v Základnom cenníku Správcu registratúry. pracovných dní od oáovzdania predmetu zmluvy. SpJatnosť faktúry je

13, Alc si omeškanie Pôvodcu registratúry bude vyžadovať uskladnenie 7ka1endämychdni.
alebo uloženie RZ, v mieste podľa bodu 7. pism. d) až e), vznikne 9. V prípade ak bude Pôvodca registratúry v omeäkani s úhradou fakíúiy f

Správcovi registratúry voči Pôvodcovi registratúry nárok na úhradu podľa ods. 8 tohto Článku, je povinný zaplatiť Správcovi registratúry
näkladov spojených stýmto uloženim (skladného), podľa aktuálneho zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu doliodli zmluvné strany dohodou
Základného cennika Správcu registratúry. vo výske 0,5 % denne z nezaplatenej casli celkovej ceny uvedenej vo

14. Ak nieje uvedené inak, odovzdanie predmetu zmluvy sa uskntočni: fakťúre.
a) Prevzatím vytriedených a usporiadaných registratúmych B. Služba Vytriedenie a usporiadanie RZ, Evidencia RZ, Vyťažovanic

záznamov Pôvodcom registratúry preberacini protokolom, alcbo údajov
b) Aktualizáciou s\uSby ,.Elektronická regisíratúma kniha" údajmi 1, Pôvodca registratúry je povinný poskytnúť Správcovi registratúry

o RZ Pôvodcu registratúry, ktoré sú predmetom služby Evidencia väetky časové verzie registratúmeho poriadku a/alebo registratúrneho
RZ. plánu, ak takúto smemicu Pôvodca registratúry vypracovanú má.

a to podľa toho, ktorá z týchto udalosti nastane skôr. 2. Správca registratúry priraďuje údaje podľa Článku IV. Časť C ods. 1
15. Ak nie je uvedené inak, a ak je súéasľou predmetu zmluvy aj služba pism, e) až g) podľa údajov z registratúmeho plánu podľa ods. 1.

Uloženie RZ, odovzdanie predmetu zmluvy sa uskutocní podpisom 3. Ak nie je dohodnuté inak, v rámci služby Vyt'ažovanic udajov sa
preberacicho protokoiu podľa článku VII., Sasť G, bod 11 . vyt'ažia iba údaje podľa článku IV. Časť D ods. 2 pism. a).

16. Ak je predinctoin zmluvy služba podľa článku IV. Cast~ B. a/alcbo C., 4. Ak je súčasťou'skižby vyťaženie údajov podľa  lánku IV. Časť D ods.
miesto poskytnutia slnžby podľa bodu 7 pism. d) až i) tohto člänku, z 1 písin. b) a/alebo c), musi byt' rozsah týchto údajov podrobne
povahy samotného predmetu zmluvy sa predpDkladá, že výsledkom špecífíkovaný. Ak tieto údaje podrobne špecifikované nie sú, má sa za
budc zoznam RZ podľa týchto VOP. Ak je pred začatím poskytovania to, že služba nieje dohodnutc inak ako podľa ods. 3.
predmetu takejto zinluvy podpisaný preberací protokol o prevzatí RZ 5. Služba Vyťažovanie údajov nieje poskytovaná ako samostatná služba.
vyhotovený Pôvodcom registratúry, predpokladá sa, že tento môže V závislosti od typu pôvodcu registratúry, dohodnutého rozsahu
byť neúplný a/alcbo nepresnv. Ak je pred zaôatim poskytovania
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spracovania ako aj zložilosti spracovania je proces zahŕňajúci službu viacerých takýchto Pôvodcov registratúry uinožňuje vykonať
Vyťažovanie údajov rozáelený na čiastkové úkony.a je: jednollivú Službu Preprava pre viacerých Pôvodcov registratúry
a)- Čiastocne súčast'ou služby Vytriedenie ' a usporiadanie RZ sučasne.

a čiastočne súčasťou služby Evidencia R2., alebo 7. V pripade poskytnutía služby Zdieraný prevoz, sa celková cena za
b) Úplne súčasťou služby Evidencia RZ službu rozpoČíta medzi jednotlivo určených Pôvodcov regístratúry

C. Osobitné podmienky k službe Označenie ukladacích jednotiek (Ďalej len ^PR") nasledovne:
1. V prípade, že z objektívnych príčin nie je možné nalepiť ätítok podľa Czp = Kmc .t pk x S

článku IV, Časť E ods. 2 a/alebo ods.'3 na prednú strami uklgdacej Vysvetlivky:
jednotky, može byt' štitok nalepený na iné, ío najvhodnejšie mieslo Czp - Cena :a ^ieľany prevoi
ukladacej jeánotky. KmC- ceÍkový počel iuiome!ro\

2, V pripade, že z objektivnyc}] pričin nie je možné časť služby vykonat pk-pomerovy'koeficient
vo verzŕi Komfort aValebo K.omfort plus, Správca registratúry je S-sadzbaza J km
oprávnený túto časť vykonať vo verzii Ideal, atu bez nutnosti 8. Pre zistenie koeficientu (k) je rozhodujúd údaj o počte prevezených
osobitnej dohody. RZ pre každého JPR v bežných metroch (zaokrählených na celé čislo

3. Ak nie je dohodnuté inak, uklaáacie jednotky dodá Správca smerom hore) a poctu kilometrov medzi JPR a miestom urcenia.
registratúry. Koefícient (k) sa zisíí ako súčin týchto dvoch veličín. Pomerový

4, Ak nie je dohodnuté inak, spony dodá Správca registratúry. kocficicnt (pk) sa nástedne vypočita ako pomer koeficientu (k) JPR
D. SIužba Vyraďovanic k celkovému sú tu väetkých koeficientov (k) JPR.

1. Ak nie je dohodnuté inak, na vykonanie služby pre PR s PSR je lento 9. V pripaáe, že služba Prevoz RZ Je zabezpeŕená dopravným
povinný udeliť Správcovi registratúry na zastupovanie Pôvodcu prostriedkom spolu s pripojným vozidlom, je Správca registratúry
registratúry pred niiestne pn'slušným MV SR Štátnyin archivom oprávnený učtovať ccnu za tťito službu zvýšenú o 15 %. O Eom, ci
plnuinocenstvo. bude Prevoz uskutočnený s prípojným vozidlom alebo nie rozhoduje

2. Zinluvné strany sa môiŕu dohodnáť, že PR s PSR nebude vo výlučne Správca registratúry.
vyraďovacom konani so Státnym archivom zastupovať Správca 10. Minimälna cena za službu PrevozRZje  15,-bezDPH.
registratúry. ii. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak. lehota na vykonanie predmetu

3, Likvidáciaje zabezpečená s^ôsobom zodpovedajúcim znehodnoteniu zmluvyje 30 kalendámych dni odo dňa uzavretia zmluvy.
podľa normy DľN 66399, splňajúcej triedu bezpečnosti 3 - narezanie F. Služba Lokácia
dokumentov na skartačnú drť o rozineroch 4rmn x 80 mm a ich 1. Ak nie je Pôvodcovi registrahjry pridelený žiadny ID_Lok iba
násiedné premieäame, vzmysle zákona č, 18/2018 Z.z. oochrane ID_Lok_Klient, jedná sa o verziu služby "Lokacia Štart". Vovsetkých
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto ostatných prípadoch sa jedná o verziy služby "Lokácia Klasik".
fázou služby Vyraďovanie je Pôvodca registratúry oprävnený poveriť 2. Verzia služby Lokácia Štart sa spravidla poskytuje klieníom, ktorých
tretiu osobn, ktorá je oprávnená poskytovať služby voblasti celkový po et úložných jednotiek, resp, celkový pocet RZ je lak mafý,
nakladania sodpadmi. Natentoúčeije Správcaregistratúryoprávnený že verzia Lokácia Klasik stráca na svojoin význame,
dojednať postúpenie vlastníckeho práva k vyradeným a zniienýni 3. Ak je poskytnutá verzia služby Lokácia Štart, je pri lokačnom
registratúmym záznamom natretiu osobu. prehľade každej ukladacej Jednotke pnradený jedinecný identifikátor

4. Ak nic je dohodnuté inak, fázu služby Odovzdanie RZ do štátneho ID Lok KIient.
archívu správca registratúry poskytne iba pre PR s PSR, ato na 4. Ak nie je určcné inak, miesto poskytnutia služby LokaÍný plán je
základe výzvy zjeho strany. Súčasťou tejto fázy môže byt' služba jedná z možnosti podľa clánku VI. ods. 7 písm. a) až c).
Prevoz RZ. 5. SIužba Lokačný prehľad zahŕňa aj systematické usporiadanie

5. Fáza služby Odovzdanie RZ do státnetio archívu môže byt' poskytnutá auloženie Jednotlivých ukladacích jednotiek do úložných kapacít
ako samostatná služba. V takom pripade je predmet zmluvy ukončený Pôvodcu rcgistralúry
dňom podpisu preberacieho protokalu medzi prísluäným MVSR 6. Ak Pôvodca registratúry alebo niektorý zjeho zamestnancov zmení
Štátnym archívom apôvodcom registratúry v'zastúpeni Správcu miesto aktuálneho uloženia ukladacej jednotky v systéine úložných
rcgistratury. Správca registratúry vystaví faktiiru do 7 dni po ukončení kapacít Pôvodcu registratúry, je povinný tuto zinenu niiesta zazna iť
predmetu zinluvy, dňom splatnosli faktúry je siedmy kalendámy deň v Elcktronickcj registratúmej knihe.
nasledujúci po dni vystavenia faktúry. 7, Po prevzati Služby Správca registratúry nezodpovedá za nesúlad

6, Vykonanie fázy služby Likvidácia R2 môže byt' uskutocnené aj medzi skutoínosťou a údajmi uvedenými v Lokačnom prchľade
neskôr, po odovzdani predmetu zmluvy podľa článku VI. bod 14, nie zdôvodu nesplncnia si povinnosti Pôvodcu registratiiry podľa
väak o viac ako 60 dní. predchádzajúceho bodu.

7. Vo výnimočných situáciách môže byt' lehota podľa predchádzajúceho G. Služba Uložcnie RZ
bodu predlžená o ďalšich 30 dni. Spravea registratúry je v takom 1. Správca registratúry umožni pôvodcovi registratúry nahiiadnuť dť>
pripade povinný túto skntočnost' oznáiniť Pôvodcovi registratúry, a to registratúry, ktorá je predmetoin tejto siužby, V pripaáe, že Pôvodca
bez zbytočného odkladu po tom, ako nasíanú skutočnosti registratúry bnde chcieť nahliadnuť do registratúmych záznamov,
nasvedcujúce toniu, že takáto siluácia idc nastať. musi túto skutočnosť oznámiť Pôvodcovi registratúry minimálne 48

E. SIužba Prevoz RZ hodin dopreáu. Vprípade. že táto lehota pripadne na vikend. alebo
1. Súčasťou služby je vypracovanie oznámenia v súlade so zákonom č. deň pracovného pokoja, posúva sa lehota na najbližši pracovný áeň.

395/2002 Z.z. pre miestoe prísluäný gtátny archiv o zmene miesta 2. Ak nie je uvedené inak, Správca registratúry vystavi faktúru za službu
uloženia registratúry. UIoženie RZ vopred na obdobie od dňa prevzatia registratúmych

2. Pri plneni predmetu zmluvy umožnť Pôvoáca registratúľy Správcovi záznamov, ktoré sú predmetom služby, da 31. 12, daného roka.
registratúry pristup da pnestorov Pôvoácu registratúry a predloži Splatnosť faktúryje 7 kalendámych dni.
väetky registratúme záznamy ktorých sa predmet zmluvy týka. 3. Vnasledujúcich rokoch vystaví Správca registratúry faktúm

3. Pôvodca registratúry je povinný zabezpečil' priestor pre zloíenie s prihliadnutím k prirastku a ubytku registratúmych záznamov, vždy
a/alebo uloženie RZ, ktoiych sa týka predmet zmluvy, 1. 1. kalendámeho roka vopred na 12 mesiacov poskytnutia služby.

4, Miestom odoslaniajenajmä, nonie výlučne: Splatnosť faktúryje 7 kalendámych dni,
a) Sídlo Pôvodcn registratúry 4. V pripade omeškania s úhradou faktúcy do 30 dni oá splatnosti
b) Miesto uloženia RZ Pôvodcu registratúry faktúryje Správca registralúry oprávnený odstúpiť od zmluvy.
c) Miesto poskytnutia SIužieb 5. Odstúpeníni od zmluvy je Správca registralúry oprávnený zložiť
d) Iné miesto, bližsie specifikované v zmluve a/alebo objednávke regislratúme záznamy prcd posledné známe sidlo Pôvodcu

5. Miestom určeniaje najmä, no nie výlučne: registratúry, alebo jeho právneho nástupcu, alebo pred posledné
a) Sidlo Pôvoácu registratúry známe bydlisko posiedného známeho ätatutára Pôvodcu regislratúry
b) Miesto uloženia RZ Pôvodcu registratúry bez preberacieho protokolu, na náklady Pôvodcu registratúry.
c) Miesto uloženia RZ Správcu registratúry 6. Opatrenie podľa ods. 5 tohto Čiánku je Správca registratúry oprávnený
d) Miesto goskytnntia SIužieb vykonať i v prípade vyhlásenia konkurzu na Pôvodcu registratúry,
e) MVSR Státny archív (podľa miestncj príslušnosti) alebojeho právneho nástnpcu, ak sa so správcoin konkurzncj podstaty
f) Iné miesto, biižšie špficifikované v zniluve a/alebo objednávke nedohodne na financnom vysporiadaní za slnžbu Uloženie RZ na celú

6. Zdieľaný prevoz je služba Prevoz poskytnutá viacerýin Pôvodcom dobu lehoty uloženia, prícom tieto môže zložiť aj na adresu správcu
registratúry súčasne, s cieľom zabezpečiť úsporu fínanôných konkurznej podstaty pôvoácu registralúiy. Ak bude na pôvodcu
prostriedkov spojených s poskytnutim tejto služby. Ide najmä, no nie registralúry zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu kvôli
výlučne, o situáciu, kedy pocet R2 Pôvodcu registratúry vzhľadom na nedoslatku majctku, opatrenie podľa ods. 5 tohto článku platí
kapacitu dopravného prostriedku, ako aj vzäjomná lokalizácia obdobne.
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7. Ak nie je uvedené inak, predmet zmluvy lýkajúci sa služby Uloženie b) dohodou zinluvných strän,
RZ je poskytovany na dobu neurčitú. Poskytovanie tejto služby môže c) vypoveďou,
vypovedať ktorákoľvek zinluvná strana a to k 31.12, bežného roka. d) odstúpenim,
pricom výpoveď musi byť dorucená druhej strane minimálne 90 dni 3, Zmluvu na dobu neuréitú môže pôvodca registratúry alebo správca
vopred dopomčeným listom, Posledný deň výpovednej lehoty je aj registratúry vypovedať z, akéhokoľvek dôvoáu alebo aj' bez udania
posiedným dňom, kedy musí Pôvodca registratúry prevziať späť RZ, dôvodu.
ktoré sú predmetom služby Uloženie RZ. 4. Ak nie je dohodnuté inak alebo ak nie je v osobitných podmienkach

8. Ak bude výpoveď podľa ods. 7. podanä zo strany Pôvodcu k službe určené inak, výpovedná lehota Je 1 mesiac. Výpovedná lehota
registratúry a ten k posledncmu dňu výpovednej lehoty RZ, ktoré sú sa zaíina pocitaľ od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
predmetom služby späť neprevezme, na výpoveď sa neprihliada a má vktorom jedná zmluvná strana doručiia druhej zmluvnej strane
sa za lo, že službaje poskytovaná aj naďalej. výpovcď.

9. Ak bude výpoveď podaná zo strany Správcu registratúry, a Pôvoáca 5. Archivovanie SK má právo odstťipiť od Zmluvy, okrein iných
registratúry si ku poslednému dňu výpovednej lehoty RZ ktorých sa prípadovdojednanýchvZmluvealebojej súčasfi, ak:
služba týka späť neprevezine, správca registratúry je oprávnený a) Pôvoáca registratúry nezaplatil cenu za poskyfnuté Služby ani do
vykonať opatrenŕa podľa ods. 5. 30 dní po dni splatnosti,

10. Ak nie je určené inak, miesto poskytnutia služby je jedná z možností b) Pôvodca registratúry opakovane porušil podmienky Zmluvy,
poáľa ŕlánku VI. ods. 7 pism. d) až i) c) V majetkových pomeroch Pôvodcu rcgistratúry nastali také

11. Zmluvné strany podpísu preberaci protokol, v ktorom budú uvedené podstalné zmeny, ktoré budú mať, alebo majú za násiedok, Že
väetky RZ, ktoré sú predmetom tejto služby. Ak je prcdmctom zmluvy Pôvodca registratúry nebude afebo nie je schopný dodržiavať
okrem služby Uloženie RZ aj služba Evidencia RZ, preberaci protokol Zmluvu, najmä záväzok riadne a vfias uhrädzať cenu za Služby, a
obsahujc ndaje, ktoré sú výsledkom služby Evidencia R2. to najmä najneskôr do okamihu, kedy bol na majetok Pôvodcu

H. SIuíba Výpožicka registratury vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo
1. Náklady spojené s odoslaním a domčením RZ, ktorc sú predmetom ak boia na Pôvodcu registratúry uvalená nútená správa, ak vstúpil

tejto služby, bndň fakturované PôvodcovÍ registratúry podľa ich do likvidácie, ak bola voči nemu nariadená daňová alebo iná
skutočnej výäky, exekúcia alebo ak je v reíiine vyrovnania alebo núleného

I. Služba Migrácia vyrovnania, a to s prihljadnutun na podmienky stanovené
1, Služba Migrácia môže byt' Pôvodcovi registratúry poskytnutá ako príslušnými právnymi predpismi,

jednorazová služba, prípadne ak-o opakujúca sa služba v pravidelných d) Archivovanje SK. eviduje voči Pôvodcovi registratúry pohľadávku
intervaloch. po lehote splatnosti pri któromkoľvek ďalšom zmluvnom vzt'ahu

J. Balík služieb Správa rcgisfrafúry Prima na poskytovanie služieb.
I. Ak nieje uríené inak, miesto poskytnutia službyjejedná zmožnosti 6. Ak nieje uvedené inak, odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zruguje ku

podľa článku VI. ods. 7 písin. a) až c), dňn dorucenia písoinného oznámeTiia o odstúpeni od Zmluvy druhej
2. K výslednej cene služby budú pripočítané náklady spojené s náhradou zmiuvnej strane. Ak zmkivná strana uvedie v odstnpeni od Zniluvy

nákladov Správcu registratúry vzniknutých z dôvodu poskytnutia neskorSi deň, ku ktorému sa iná Zniluva zruäiť. Zmluva sa zruäi až k
služby v mieste podľa predchádzajúceho bodu. tomuto dňu. Zánikom Zmluvy zanikaju a ruSia sa aj väetky právne

3. Náklady podľa predchádzajuceho bodu su: vzt'ahy založené Zmluvou, resp. vzniknuté na základe Zmluvy.
a) Prevoz zamestnancov Správcu registratúry do miesta poskytnutia 7. Ak nie je uvedené inak, Pôvodca registratúry môžc pisomne odstúpiť

služby a späť odzmluvy ak Správca registratáry:
b) Strata času zamestnancov spojených s ich prevozom a) oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej 7 dnf
c) Náklady spojené s ubytovaním vopred a účastník túto zmenu neakceptuje; v tomto prípade môie

4. Pre výpočet ceny za náklady podľa bodu 3 písm. a) sa primerane pôvodca registratúry od zmluvy odstúpiť najneskôr do 7 dní od
použijú ustanovenia o službe Prevoz RZ. oznámenia podstatnej zineny;

5. Náklady podľa bodu 3 pism. b) sa vypočítajú ako súčin poôtu b) neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podinienok najnienej 7
zamestnancov, príslušnej sadzby z cenníka a času prevozu dni vopred; v tomto prípade môže účastnik od zmluvy odstúpiť do
zaokrúlileného na celé polhodiny, Do celkového počtu zaniestnancov jednélio inesiaca odkedy sa o zmenc dozvedel, najneskôr väak do
sa nezapočítava sofér. troch mesiacov od účinnosti podstatnej zmeny,

6. Náklady podľa bodu 3 c) budá vyúctované na základe skutofine 8. Ak sa podľa Zmluvy poskytuje viac Služieb, Jc Pôvodca registratúry
vynaložených nákladov Správcu registratúry, minimálne však   15,-- oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu len vo
za jedného zamestnanca. vzt'ahu k tej Službe alebo ťasti Služby, ktorá je priamo dotknutá

K. Balík služicb Správa rcgistratúry Optimal dôvodom odslúpenŕa alebo ktorej poskytovanie nie je možné
1. Ak nie je urôené inak> miesto poskytnutia slažby je jedná z možnosti technicky oddeliť od Služby, ktorej sa dôvod odstúpenia priamo

podľa článku VI. ods. 7 pism. d) až i). dotýka, ak osobitný predpis alebo Zmluva nenrSuje inak.
L. BalÍk služicb Správa rcgistratúry Kunkurz 9. Za podstatné zmeny zmluvných podniienok sa považujú jednostrarmé

1. Ak nie je určené inak, niiesto poskytnutia sluzby je jedná z možnosti zmeny týkajúce sa najmä zmeny ceny, spôsobu výpoŕlu ceny za
podľa článku VI. ods. 7 písm. d) až i). poskytovanú službu, zmeny kvality poskytovanej siužby alebo zmcny

2. Predmet zmtuvy týkajúci sa služby Uloženie R2 je poskytovaný na času trvania zmluvy. Za podstatné zmeny zmluvných podmienok sa
dobu uréitú, odo dňa prevzatia RZ, na dobu pokiaľ jednotlivým RZ považujú aj zmeny tých zmluvných podmienok, na ktorých sa
neuplynie iehota uloženia uvedená v preberacom protokole. zmluvné strany pisomne v zmluve dohodli, že sa budú považovať za

3. Službu Vyraďovanie RZ vykonáva Správca registratúry pravidelne podstatné. Za podstatnú zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje
každý rok. Služba sa bude týkať vždy len tých RZ, ktorým uplynie zmena, ak bola priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou väeobecne
lehola uloženia, aktoréje možné vdanom roku vyradiť. Ak v danom záväzného právneho predpisu, rozhodnutim orgánu verejnej správy
roku nie je možné vyraáiť žiadne RZ, vykoná Správca registratŕiry alebo orgánu Európskej únie.
fúto službu nasledujúci rok. 10. Vprípade, že je cena za predmet zmiuvy výslovne dohodnutá

4. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, alebo vo VOF uvedené Ínak, v zmluve, alebo je v zmluve dqjcdnaná Osobitnýni cennikom, zniena
v roku uzatvorenia zmlnvy je súcasťou služby VyraďovanÍe RZ aj ceny vZákladnom cenníku sa ncpovažuje za podstatnťi zmenn
fáza siužby Odovzdanie RZ do státneho archívu, ak takéto RZ sú zmluvných podmienok,
predmetom zmluvy. Túto fázu služby môže Správca registratúry IX. Ceny a platobné podmienky
vykonať aj v roku nasledujúcom po roku uzatvorenia zmluvy, 1. Ak nie je cena za Službu výslovne dojeánaná v Zmluvc, vzt'aliuje sa

5, Správca registratúry vystavi faktúru za službu Uloženie RZ na celú na ňu Základný Cenník (ďalej len "ZC").
dobu lehoty utoženia RZ vopred 2. Cena za Službu môže byl' vzmluve dojednaná aj Osobitným

M. Inŕ osobitné podmienky cennikom (ďalej len "OC"). V takom prípade majú ceny dohodnutc
1, Opalrenie podľa článku VII, Časť J. bod 2. môže Správca registratúry v OC prednosť pred ZC.

vykonať vždy, keďje miesto poskytnutia sJtižby podľa č!ánku VI. ods. 3. Cena za Slnžbn alebo za balík služieb môže byt' dojednaná jednou
7 písm. a) až c). vvslednou cenou (ďaiej len "VC") uvedenou vZmluve alebo

VIII. Doba trvania zmluvy, zánikzmluvy Objeänávke. Takto dojeánaná cena má prednosť pred ccnon
1. Ak doba trvania Zmluvy alebo poskytovania Služby nie je v Zmluve vypoôitanou na základe OC a/alebo ZC.

alebo v osobitných podmienkach k Siužbe určená inak, plati, že bola 4. Pôvodca rcgistraíúry je povinný uhrádzať svoje záväzky riadne a vcas.
dojeánaná doba neuróifá. Riadna úhrada obsahuje správne uvedené údaje z faktúry, najmä

2. Ak nie je dohodnuté alebo určené inak, Zmluva zaniká; variabilný symbol, fakturovanú ciastku a číslo úctu, ktorc sú potrebné
a) uplynutim doby, na ktorú bola uzavretá, pre identifikáciu a priradenic platby Pôvodcu registratúry. Včasná
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úhrada je pripisaná na úČet Archivovanie SK najneskôr v deň 17. Ceny pudľa predchádzajúceho bodu sú uvedené bez dane zpridanej
splatnosti uvedený na príslušnej faktúre. hodnoty, Tá bude k celkovej cene pripoŕitaná podľa platných

5. Ak nie je dohoďnuté ínak, a/alebo ak VOP neustanovuje inak, Správca pravnycli predpisov.
registratúry vystavi faktúru do 7 dní po ukonôení a/alebo odovzdaní X. Oznamovanie, dorucovani?
služby. 1, Akúkoľvek informáciu, oznámenie, výpoveď, odstúpenie alebo iné

6. Ak nie je dohodnuté inak, a/alebo ak VOP neustanovuje inak, dňom podanie Pôvodcu registratúry doruôuje Pôvodca registratÚTy v listinnej
splatnosti faktúry je siedmy kalendámy deň nasledujúci po dni fonne na adresu sídla Archivovanie SK. Aktuálne kontakty
vystavenia faktúiy, Archivovanie SK sú dostupné na Intemetovej stránke. Ak Pôvodca

7. V prípade neuhradenia ceny SIužby alebo iného peňažného záväzku registratúry doruíi podanie v inej ako listirmej fomie, môže ho
Pôvodcu registratúry voči Archivovanie SK riadne a včas, je Archivovanie SK požiadať o doručenie originálu najneskôr do 3
Archivovanie SK oprávnený účlovať: pracovných dni; na podania, ktoré neboli takto doplnené, sa
a) úrak z onieškania vo výške podľa právnych predpisov, neprihliaáa, ak nebolo dohodnnté inak,
b) zmiuvnú pokutu vo výäke 0,5 % 2, Strany sa inôžu dohodnúť aj na inej ako listinnej fonne domčovania,

8. Ak bola pre prípad pomSenia povinnosti zo Zmluvy dohodnutá najmä eleklronickej s využitim prostriedkov komunikácie na diaľku,
zmluvná pokuta, jej zaplatením nezaniká právo dotknutej zmluvnej pri ktorých jc pisomná fonna zachovaná a sú splnené podmíenky
sírany na náhradu škody, ktorä prevyäuje zmluvnú pokutu a ktorá jcj právnych predpisov (^ 40 ods. 4 Obcianskeho zákunnika).
vznikla pomsenim danej povinnosti, Pôvodca registratúry zoápoveáá 3. Akúkoľvek informáciu, oznámenie, upomienku, faktúru, zálohovú
za riadnu a vŕasnú úhradu cien za poskytnuté alebo požadované faktúru, výpoveď, odstúpcnie alebo iné oznámenie Správcu
Služby vyúčlované v príslušncj faktúrc. registratúry domčuje Správca registratúry Pôvodcovi registratúry vždy

9. Náklady Pôvodcu registratúry spojené s úhradou faktnr znáša v plnoin s pritiliadnntíin na charakter oznámenia niektorým z nasledovných
rozsahu Pôvodca registratúry. Pri úhrade faktúr zo zahraničia je spôsobov:
Pôvodca registratúry povinný zabezpeČiť pripísanie úhrady v prospech a) doporučenou zásielkou na koreSpondenčná adresu uvedenú
ufitu Archivovanie SK v plncj výäkc a včas. Pôvodcom regislratúry, ktorá sa považuje za doručenú dňom

10. Archivovanie SK má právo zapačitať svoje pohľadávky voci prevzatia Pôvodcom registratúry. Ak nemožrro zásielku z
Pôvodcovi regislratúry, vrátane pohľadávok. kloré este nie sú splatné, akéhokoľvek áôvodu takto doručiť. považuje sa za doručcnú
proti pohľadávkam Pôvodcu regístratúry voči Archivovanie SK. posledným dňom odbemej lehoty uróenej na jej vyzdvihnutie po

I]. Archivovanie SK má právo požadovať platbu vopred. uložení u subjebtu povereného doručovanim (napr. poätový
12. Ak nieje dohodnuté inak, Pôvodca registratúry má nárok na zloženie podnilí),

zälohy pred realizáciou Služby alebo baiika siužieb vo výske 50 % b) obyčajnou zásielkou na korešpondenčnú aáresu uvedenú
z predpokladanej ceny na základe zálohovej faktúry, ktorú správca Pôvodcom registratúry, lctorá sa považuje za doručenú na ätvrtý
registratúiy zašle pôvodcovi registratury spolocne s Akceptáciou deňpojej odostaní,
objednávky. c) prostrednictvom e-mailu. Takéto správa sa považuje za oznámenú

13. Pokiaľ Správca registrati'iry vyžaduje od Pôvodcu registratúry zloženie dňom jej odoslania na e-mail Pôvodcu registratúry. Oznámenie
zálohy podľa predchádzajúceho bodu. zacina lehota na poskytnutie doručené prostredníctvom ElektronickeJ registratúmcj kniliy, ak
Služby plynúť dňom nasleáujúcim po uhradeni zálohy. túto službu poskytuje Archivovanie SK pre Pôvodcu registratúry,

14. Archivovanie SK má právo zaokrúhľovať cenu Služieb a konecnú sa považuje za doručené dňom jeho spristupnenia v Elektronickej
cenu poáľa pravidief matematického zaokrúhľovania na celé registratúmej knihe,
eurocenty. d) zverejnenim na Intemetovej stránke alebo iným obdobným

15. Archivovanie SK môže upozomiť Pôvodcu registratúry na Jeho spôsobom, ktoré sa považuje za dorucené okamihom jeho
povirmosť zaplatiť álžnú iiastku, ak neuhradil cenu Služieb alebo zverejnenia. Tento spôsob oznámenia sa nevzt'ahuje na
iných platieb v iehote splatnosti, a určiť dodatočnú lehotu na upomienky, faktúry, výpovede a odstúpenia alebo iné právne
zaplatenie (d'alej len "oneskorená platba"). Náhradu nákladov v úkony urcené právnym predpisom,
súvislosti s oneskorenou platbou, ako aj všctfcy náklady spojené s e) iným spôsobom.
mimosi'idnyni, súdnym alebo exekučnýin vymáhanim znáša Pôvodca 4, Za deň doruŕenia zásielky podľa pism. a) a b) predchádzajťiceho bodu
registratúry. sa považuje aj deň, kedy ju Pôvodca registratúry odopn'c prevziaťi

16. Základný cennik (ZC); alebo ácň v ktorý je na zásielke vyznačená poznámka, že Pôvodca
registratúry sa odsťahoval, je neznámy alebo obdobného významu aNázovshižby Vcrria ffáza shiíby) Mcroájednotka Cena
novú adresu Pôvodca registratúry Archivovanie SK neoznámi

Retíistratúmy poriadok a plán 5. Zásielky sú domôované lcn v rámci územia SR, pokiaľ nie jeVypracovanie ks 650,00  dohodnutc inak.Aktuaiizácia ks 350,00  
Prevoz RZ Prísluäné právo a rieSenie sporovXI.

Priprava na prevoz bežný metcr 1,50 1. Na väetky vzt'ahy medzi Archivovanie SK a Pôvodconi rcgistrati'iry sa
Prevoz km 0.51 e vzt'ahuje právny poriadok SR, aj ak fe Pôvodca registraturyi

Vytriedenie a usporiadanie RZ bezný meter 62,50  cudzincom. Vzt'aliy, ktoré nie sú upravené v Zniluve. v Zákone, sa
Evidencia RZ evidencná jednotka 5,00 e spravujú ostatnými právnynii predpismi právneho poriadku
OznaČenie ukladacich jednotíek Slovenskej republike.Komfort beäiý meter 12,50 e 2. Strany budú všetky spory riešiť prcdnostne mimosúdnou cestou,Komfort plus bezny meter 28.00 ť

Ideal beiný meter 30,00  rakovanim alebo dohodou. Ak nevyriešia spor mimosúdne, v pripade
Vyraďovanjc RZ súdneho sporu je daná právomoc slovenského vseobecného súdu

Vyraďovacie koaanie úkon 100,00  podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, pokiaľ sírany
Likvidäcia RZ beiný meter 3,00  neuzatvorili osobŕbnú rozhodcovskú zmluvu.
Odovzdanie RZ do ŠA. úkon 89,00 ť XII. Zmeny a platnosť VOP

Lokaíný plán 1. Archivovanie SK má právo meniť a doplňať fieto VOP. Zmena aieboŠtart ks 15,00  doplnenie VOP sa považuje za zinenu zniluvných podmienok,Klasik ks 250.00  
Lokačný prehTad Archivovanie SK bude pri oznamovaní zineny VOP postupovať podľa

Start evidenčnä jednotka 1,20 e cfánku X. ods. 3 pism. c) a/alebo d).
Klasik evidenčnájednotka 1,506 2, Na vzfah medzi Archivovanie SK a Pôvodcoin registratúry, zalažený

Výpoacka Zmluvou, sa počas celej doby uplatňujú VOP v ich aktuálnom znení.
Dokument 15.90ť Zánik Zmluvy sa ncdotýka účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s
Sanón 19,90  oiiľadom na svoju povahu majú pretrvaľ až do úplného vyrovnania

Mifiiácia hoáina 80.00 ťT nárokov zo Zmluvy, najmä no nie výluĎne o zodpovednosti za skodu,Oznámenie o zniene raiesia registratúry ks 20,00 ť
náhrade skody a sankciách, ustanovenia o vofbe präva.Oneskorena platba ks 8,00 ť

Náhrada za stratu času zamestnanca hodina 10.00 3. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatné, nenčinné alebo
Archivne krabice ncvykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

S cm ks I.20C Archivovanie SK nahradí dané ustanovenie platnvin, účinným aí^

42 cm ks ?.00ť vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmcnej odliäovaľ od
íiponovanie princípov uvedcných vo VOP pri zachovani úceiu a zmyslu daného

Spona ks o,5oe
ustanovenia.

Manipulácia so sponou ks 1,006 4. VOP vydané Správcom registratúry sträcajú platnosť a účinnosť vždyPpTadenstvo, zasŕupovanie Iiodina 55,00 f
UloženieRZ bťžný meier/cok .34,90  dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP vydaných
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Správcom registratóry. Všetlcy Zmluvy a iné dohody uzavreté pred
účinnosťou nových VOP medzi Pôvodcom registratúry
a Archivovanie SK a kforé sa spravovali pôvodnými VOP, sa odo dňa
účinnosti nových VOP riadia novými VOP a pavažujú sa za Zmluvy
uzavreté podľa nových VOP

5. Ak nieje uvedené inak, ustanovenia tejto časti sa rovnako uplatňujú aj
na zmeny a platnosť ZC a/alebo OC.

XIII. Prechudné a záverecDé uslanovenia
1. Tieto VP nadobúdaju účinnosť dňom I, januára 201 9.
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Osobitný cenník služieb - Mestá a obce

Cenník pre poskytovanie služieb Správy registratúry platný od 1.1. 2019

Názov služby Verzia (fáza služby) | Merná jednotka | Cena
RegÍstratúmy poriadok a plán

Vypracovanie ks 450,00  
AktualÍzácia ks 250,00  

Prevoz RZ

Prípravanaprevoz bežný meter 1,50  
Prevoz km 0,51 

Vytriedenie a usporiadanie RZ bežný meter 26,90  
EvidencÍa RZ evidenčnájednotka 0,70  
Označenie ukladacíchjednotiek

Komfort bežný meter 12,50  
Kom&rt plus bežný meter 24,90  
Ideal bežný meter 25,90  

Vyraďovanie RZ
Vyraďovacie konanie úkon 70,00  
Likvidácia RZ bežný meter 2,50  

v

Odovzdanie RZ do SA úkon 49,00  
Lokačný plán

v

Start ks 15,00  
Klasik ks 150,00  

Lokačný prehľad
v

Start evidencná jednotka 0,95  
KJasik evidenčná jednotka 1,20 

Výpožička
Dokument 15,90  
v

Sanón 19,90  
Migracia hodina 80,00  
Oznámenie o zmene miesta registratúr; ks 16,50  
Oneskorená platba ks 8,00  
Náhmda za stratu času zamestnanca hodina 10,00  
Archívne krabice

8 cm ks 0,90  
42 cm ks 2,50  

Sponovanie
Spona ks 0,40  
Manipulácia so sponou ks 0,60  

Poradenstvo, zastupovanie hodina 55,00  
Uloženie RZ bezný meter/rok 27,00  

Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvádzané v eurách, bez dane z pridanej hodnoty


