
Zmluva č. 31/2013/OVeS  

 

 
OVeS, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 21683/T  

  

Zmluva  o vedení ekonomickej agendy   

v zmysle ustanovení § 566 – 576 Obchodného zákonníka  

 

Firma:   OVeS, s. r. o.  

so sídlom:         Veľký Lég 535, 930 37 Lehnice 

zastúpená:        Mgr. Katarínou Tamášovou Karácsonyovou  

IČO:                44 038 712 

DIČ:    2022581726   IČ DPH: SK2022581726 

č. účtu:   193045458/0900 

 (ďalej len „dodávateľ“)  

a 

Firma:   Základná škola  

so sídlom:  Biskupická 21, 821 06 Bratislava      

zastúpená:  Mgr. Soňou Peczárovou, riaditeľkou školy  

IČO:                      31748201 

DIČ:                     2020918900 

č. účtu:                   

 (ďalej len „odberateľ“) 

uzavreli zmluvu nasledovne:  

 

Čl. I. Oprávnenie   

1. Dodávateľ je na základe výpisu z OR, ktorého kópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

ako príloha  č. 1, oprávnený k výkonu podnikateľskej činnosti.    

 

Čl. II. Povinnosti dodávateľa  
1. Dodávateľ sa zaväzuje viesť odberateľovi ekonomickú a účtovnú agendu, týkajúce sa jeho 

hlavnej činnosti.  

2. V rámci tohto záväzku bude pre odberateľa:  

1. spracovávať odberateľom odovzdané účtovné doklady a viesť zákonom stanovené 

účtovné knihy a evidenciu v účtovnom programe odberateľa, 

2. zabezpečovať komplexnú účtovnú agendu vrátane: 

a. tvorby účtovného rozvrhu, 

b. odpisovania majetku,  

c. sociálneho fondu,  

d. účtovania miezd,  

e. účtovania pokladničných operácií,  

f. úhrada faktúr (Internetbanking) 

3. vyhotovovať mesačne účtovné závierky a prehľady;  

4. zabezpečovať tvorbu ekonomických zostáv vrátane ekonomicko-štatistických 

výkazov, 

5. vypracovávať správy o finančnej situácii a čerpaní rozpočtu pre odberateľa, aj pre 

jeho zriaďovateľa,  

6. vypracovať súhrnnú správu o hospodárení za rok 2012,  

7. vyhotoviť poznámky k účtovnej závierke za rok 2012,  

8. spracovať formulár vzájomných vzťahov za rok 2012,  

9. poskytnúť údaje z účtovnej závierky ku konsolidácii pre zriaďovateľa,  

10. poskytovať podklady a údaje zriaďovateľovi potrebné k rozpočtu školy za rok 2013,  

11. zabezpečovať zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovom sídle odberateľa,  
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12. zaisťovať preberanie a odovzdávanie dokladov v mieste sídla odberateľa; 

13.  informovať odberateľa o všetkých zmenách v legislatíve pre neho podstatných a na 

jeho žiadosť poskytovať účtovné konzultácie vo vopred dohodnutom termíne;  

14. vyhotovovať a predkladať prehľady, zostavy, požadované podklady pre zriaďovateľa 

odberateľa v stanovenom čase,  

15. zúčastňovať sa porád odberateľa v prípade potreby vo vopred dohodnutom čase.  

 

3. Dodávateľ vykoná požadované činnosti a úlohy za mesiace január – marec 2013.  

 

Čl. III. Cena 
1. Odberateľ poveruje dodávateľa činnosťami uvedenými v článku II tejto zmluvy a zaväzuje sa 

za tieto služby zaplatiť cenu, ktorá sa zjednáva dohodou vo výške 550,00 € bez DPH, t.j. 

660,00 € s DPH mesačne.  

2. V cene sú zahrnuté výdavky na cestovné náhrady súvisiace s vybavovaním agendy pre 

odberateľa.    

3. Odberateľ zabezpečí programové vybavenie pre dodávateľa, v ktorom požaduje spracovanie 

účtovníctva  podľa požiadaviek svojho zriaďovateľa.  

4. Dojednaná cena bude hradená odberateľom na základe dodávateľom vystavených faktúr, a to 

najneskôr v deň splatnosti uvedenom na každej faktúre. V prípade oneskorenej úhrady má 

dodávateľ právo účtovať zmluvné penále v zmysle Obchodného zákonníka. 

5. Dojednaná cena môže byť zmenená na základe obojstrannej dohody pri zmene rozsahu 

uvedených činností, a to od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmena 

rozsahu požadovaných činností nastala. Zmena ceny sa dojednáva písomným dodatkom k tejto 

zmluve.  

 

Čl.  IV. Povinnosti odberateľa  

1. Odberateľ je povinný odovzdávať včas všetky doklady k zaúčtovaniu, prípadne do termínu 

stanovených zriaďovateľom odberateľa.  

2. Odberateľ zodpovedá za vecnú náplň a náležitosti dokladov a za ich časovú príslušnosť.  

3. Odberateľ je povinný si prevziať doklady k podpisu a odovzdaniu tak, aby mohli byť dodržané 

všetky lehoty pre ich odovzdanie alebo odoslanie  a úhradu.  

4. Odberateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích 

a registračných povinností.  

 

Čl. V. Povinnosti dodávateľa  

1. Dodávateľ je povinný dojednané činnosti pre odberateľa vykonať podľa platných zákonov.  

2. Dodávateľ zodpovedá za správnu evidenciu všetkých obdŕžaných dokladov z hľadiska 

súvisiacich zákonov a vykonané súčty. Je povinný včas upozorniť odberateľa na vecné 

nedostatky a nesprávnosti v odovzdaných dokladoch. Také doklady má právo odberateľovi 

vrátiť k doplneniu.  

3. Dodávateľ zodpovedá za včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších dokumentov, ktoré 

sa zaviazal vykonať podľa  čl. II., ktoré sú viazané zo zákona termínom odovzdania a úhrady  

a ku ktorým  obdŕžal od odberateľa v termíne potrebné doklady.  

4. Dodávateľ  nezodpovedá za oneskorené úhrady alebo chybné platby daní, poistenia 

a ostatných úhrad dodávateľa ktoré vykonal odberateľ.  

5. Nezodpovedá tiež za výsledky spätne vzhľadom k už vyhotoveným výkazom v prípade 

oneskoreného odovzdania dokladov. Ďalej nenesie zodpovednosť za doklady vrátené späť 

odberateľovi.  
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Čl. VI. Sankcie, penále a pokuty  

1. V prípade penalizácie zo strany DÚ a ZP za zavinené nedostatky, za ktoré dodávateľ 

zodpovedá podľa čl. V tejto zmluvy, uhradí vymerané penále odberateľovi dodávateľ.   

2. V prípade penalizácie za zavinené nedostatky podľa č. IV hradí vymerané penále odberateľ.  

 

Čl. VII.  Platnosť zmluvy 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počas zastupovania účtovníčky školy pri dlhodobej 

pracovnej neschopnosti s účinnosťou od 13.03. 2013. V súlade so zákonom č.546/2010 Z. z. 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je 

odberateľ povinný zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv alebo na svojom webovom 

sídle tak, že zmluva nadobudne účinnosť najskôr deň po dni jej zverejnenia. Odberateľ sa 

zaväzuje zmluvu zverejniť najneskôr do doby účinnosti zmluvy, t. j. do 13. 03. 2013.  

 

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia obchodného zákonníka 

o mandátnej zmluve.  

2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  

 

V Bratislave  dňa 10. marec 2013  

 

 

 

 

Dodávateľ:      Odberateľ: 

 

 

SIGNED       SIGNED  

 

Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína     Mgr. Soňa Peczárová    

konateľka OVeS, s. r. o.          riaditeľka školy  
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Príloha č. 1  
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Príloha č. 2  

Špecifikácia výpočtu ceny 

 

Vychádzajúc z platných zákonov a nariadení pre školy pri odmeňovaní: 

Činnosti vykonávané podľa Čl. II tejto zmluvy  sú zaradené podľa Nariadenia vlády SR č. 341/2004  Z. z. 

ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách 

a dopĺňaní v prílohe 1, časť 1 v 8, 9, 10. a 11. platovej triede  
„ 

08. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným 

predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným 

predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený 

osobitným predpisom. 

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie: 

02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend. 

05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy. 

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: 

01 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania. 

02 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a 

starostlivosti o zamestnancov. 

 

09. PLATOVÁ TRIEDA  

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným 

predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným 

predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený 

osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je 

ustanovený osobitným predpisom. 

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: 

01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.  

02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.  

03 Metodická činnosť pri zabezpečovaní a spracúvaní mzdovej agendy z úrovne zamestnávateľa na celoštátnej 

úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi. 

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: 

01 Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (napr. tvorba vnútorných predpisov, smerníc, 

pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy).  

 

10. PLATOVÁ TRIEDA  

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je 

ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, 

ak je ustanovený osobitným predpisom. 

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: 

02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou 

štruktúrou zamestnancov.  

08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania.  

 

Keďže touto zmluvou došlo k zastupovaniu  pôvodnej účtovníčky školy cena bola stanovená zo skutočnej 

mzdy nasledovne:  

 

8  platová trieda 12 stupeň + OP   585,50 €  

odvody zamestnávateľa 34,95 %   204,63 €  

celkom mzda účtovníčky    790,13 €    

 

Stanovená cena pre OVeS, s.r.o. sa odvíja od tohto prepočtu a bola stanovená na základe obojstrannej 

dohody vo výške 550,00 € bez DPH, t.j. 660,00 € s DPH.  

 


