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Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 
Zmluvné strany: 
 
obchodné meno:  ANRA – Andrea Račková  
sídlo:   930 02 Orechová Potôň č. 130  
IČO:   41891503  
DIČ:   1041957168  
bankové spojenie: 1471315556/0200 – VÚB a. s. Dunajská Streda  
registrovaná:           Obvodným úradom Dunajská Streda – č. živ. registra 210 - 19653  

ďalej len „dodávateľ“ 
 

a 
 
obchodné meno: Základná škola s materskou školou  Zsigmonda Móricza s vyučovacím  
jazykom  maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda   
zastúpená:              Mgr. Anikó Fekete – riaditeľkou školy a školských zariadení  
sídlo:   930 02 Orechová Potôň, Hlavná č. 193     
IČO:   36086606  
DIČ:   2021439134  
bankové spojenie: 1635509454/0200 VÚB a. s. Dunajská Streda  
zapísaná :  zriaďovacou  listinou z  27. 06. 2003 a dodatku č. 1 z 18. 02. 2013  

ďalej len „odberateľ“ 
 

uzavreli nasledujúcu zmluvu: 
 

čl. I. Predmet zmluvy 
 
Dodávateľ zabezpečí vedenie účtovníctva,  mzdovej a personálnej agendy pre odberateľa 
v súlade so zákonom o účtovníctve a ostatnými platnými zákonmi a predpismi Slovenskej 
republiky. Vedenie účtovníctva bude zahŕňať služby uvedené v bodoch dole uvedených 
článku. Výška odplaty a spôsob úhrady sú dohodnuté v článku III. tejto zmluvy. 

 
1. Vedenie účtovníctva bude pozostávať najmä z nasledujúcich činností: 

a) vedenie účtovníctva vrátane účtovania v hlavnej knihe a analytickej evidencii, 
vypracovanie analytickej evidencie k jednotlivým účtom, 

b) účtovníctvo školy sa skladá zo základnej školy – prenesená kompetencia, školského 
klubu detí, materskej školy a školskej jedálne – originálne kompetencie, 

c) spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov (došlé a odoslané faktúry, 
pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.), 

d) vypracovanie mesačných výkazov,  hlavnej knihy, 
e) saldokonto dodávateľov a odberateľov, 
f) plánovanie, spracovanie, úprava, čerpanie rozpočtu, zverejnenie na RISSAM-e, 
g) spolupráca pri daňových previerkach a auditoch, 
h) evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, inventarizácia majetku, 
i) príprava podkladov na inventarizácie pokladne, pohľadávok, záväzkov, majetku 

a pod., zaradenie alebo vyradenie investičného majetku školy, vypracovanie 
inventúrneho súpisu, vypracovanie evidencie prírastkov a úbytkov investičného 
majetku,  

j) štvrťročná a ročná uzávierka účtovníctva a zverejnenie na RISSAM-e podľa 
aktuálnych predpisov, 
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k) spolupráca so zriaďovateľom školy ohľadne rozpočtu a závierok, 
l) vypracovanie mimoriadnych závierok, 
m) styk s bankou, úhrada záväzkov cez internetbanking alebo príkazmi na úhradu, 
n) vypracovanie vnútorných smerníc školy súvisiacich s ekonomikou školy, 
o) spolupráca s odborovým zväzom, v prípade vyžiadania vydávať informácie 

o hospodárení školy finančnými prostriedkami  predsedovi odborového zväzu,  
p) zaúčtovanie účtovných pohybov školskej jedálne, spolupráca s vedúcou ŠJ, 
q) vedenie peňažného denníka, zaúčtovanie pohybov pokladničnej hotovosti, 
r) spracovanie, výplata a vyúčtovanie dotácií pre žiakov, 
s) zverejnenie zmlúv a faktúr na webovom sídle školy 
t) účasť na školení, odborných seminároch, 
u) upgrade programového vybavenia Winibeu 
v) pomocné práce pri verejnom obstarávaní. 

  
 2. Vedenie mzdovej agendy bude pozostávať najmä z nasledujúcich činností: 

a) spracovanie miezd, výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN, 
b) vedenie kompletnej personálnej agendy (prihlášky a odhlášky zamestnancov pre 

poisťovne, pracovné zmluvy a ich dodatky, platové dekréty, evidenčné listy 
dôchodkového poistenia, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, dohody 
o hmotnej zodpovednosti, dohody o mlčanlivosti, dohody o ochrane osobných 
údajov, pracovné náplne, rozviazania pracovného pomeru, výstupné doklady  atď.), 

c) sledovanie bilancie dovoleniek a prekážok limitovaných, výplata finančných 
vzdelávacích poukazov a na asistentov učiteľa, 

d) vedenie mzdových listov a výplatných listín, 
e) vypracovanie rekapitulácie výplatných listín za kalendárny mesiac a rok, 
f) vypracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Daňového 

úradu, 
g) vypracovanie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov 

zo závislej činnosti a ročných hlásení o vyúčtovaní dane, 
h) vystavenie potvrdení o vyplatenej mzde a zrazených preddavkoch pre všetkých 

zamestnancov za príslušné zdaňovacie obdobie a vykonanie ročného zúčtovanie 
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, 
zápočty rokov a potvrdenia pri ukončení pracovného pomeru, 

i) vypracovanie výkazov poistného na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za 
škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, 

j) výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu, a poukázanie na účet sociálneho 
fondu, ročné  vyúčtovanie, 

k) úhrada výplat a zrážok – poukazovanie cez internetbanking alebo na základe 
príkazov na úhradu, kontakt s bankou u prípadných  nezrealizovaných platbách, 

l) vypracovanie a aktualizácia mzdových dekrétov na základe aktuálnych predpisov, 
m) kontrola a zaúčtovanie miezd, 
n) práca s ÚPSVaR v prípade uzatváraní zmlúv o prijatých zamestnancoch  a všetky 

úkony súvisiace s refundáciou miezd,  
o) vydanie potvrdení pre zamestnancov, 
p) spracovanie štvrťročných výkazov P 1-04  a P 2-04, 
q) účasť na školení, odborných seminároch, 
r) upgrade programového vybavenia Winpam. 
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3. Ústna aj písomná korešpondencia s úradmi, dodávateľmi, poisťovňami, rodičmi: 
a) archivácia  dokladov podľa Registratúrneho poriadku, vedenie registratúrneho 

denníka, komunikácia so Štátnym archívom, 
b) vybavovanie telefonických hovorov, obsluha telefónnej ústredne,  
c) sekretárske,  asistentské služby. 

 
čl. II. Čas plnenia 

 
1. Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované od 01. 01. 2017  do 31. 12. 2023 alebo do  

odvolania alebo výpovede v čase od 6,30 do 16,00 hod. v kancelárii školy 4 pracovné 
dni týždenne (pondelok – štvrtok), v piatok práca doma, komunikácia telefonicky alebo 
mailom, počas prázdnin, keď  škola nefunguje, možno plniť úlohy  doma. 
 

čl. III. Cena poskytovaných služieb 
 
1. Cena poskytovaných služieb je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške aktuálnej 

ceny práce na základe aktuálnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov 
pri výkone vo verejnom záujme – 8. platová trieda + 34,95 % odvody za jeden 
odpracovaný mesiac, v prípade zmeny bude vypracovaný dodatok k zmluve. Za 
vykonanie ostatných ekonomických  služieb, ktorých neobsahuje táto zmluva, môže 
dodávateľ podľa ústnej dohody s odberateľom zvýšiť fakturovanú sumu. Prípadné 
cestovné náhrady sú vyplácané podľa finančnej situácie školy v 4. Q.  

2. Táto cena bude splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 5. dňa 
nasledujúceho mesiaca za obdobie predchádzajúceho mesiaca so splatnosťou 7 dní. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác za fakturované obdobie. 

 
čl. IV. Poskytovanie informácií 

 
1. Pre riadne vedenie účtovníctva poskytne odberateľ dodávateľovi všetky potrebné 

doklady a informácie o škole, obchodné zmluvy, registrácie, interné smernice a pod. 
 
2. Odberateľ si individuálne zabezpečí vedenie potrebných evidencií, ako napr. evidenciu 

dochádzky alebo iné podklady na vypracovanie miezd. 
 

čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Dodávateľ je povinný poskytovať uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi riadne a včas, pričom ich plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej 
súčinnosti zo strany odberateľa, najmä včasným poskytnutím všetkých potrebných 
podkladov a informácií k nim.  

 
2. Povinnosťou dodávateľa je zaobchádzať s každou informáciou, ktorú obdrží počas 

svojej práce, ako s dôvernou a zabezpečiť, aby táto dôverná informácia bola 
oznámená tretej strane iba na základe pokynu odberateľa alebo v súlade s príslušnými 
predpismi. 

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje bez písomného súhlasu odberateľa neposkytovať dôverné 

informácie tretím osobám ani neumožňovať tretím osobám prístup k takýmto dôverným 
informáciám. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných 
informáciách. Táto povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného zmluvného vzťahu. 
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4. Odberateľ zodpovedá za to, aby kancelária a všetky miestnosti, ktoré obsahujú 
podklady alebo výpočtovú techniku súvisiace   

 
5. Povinnosťou dodávateľa je zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach 

uvedených v tejto zmluve a to aj po zániku zmluvného vzťahu. 
 
6. Povinnosťou dodávateľa je do termínu ukončenia platnosti tejto zmluvy riadne 

doúčtovať predchádzajúce obdobie a odovzdať kompletnú agendu. 
 
7. Dodávateľ sa zaväzuje nezaobstarávať si kópie software vo vlastníctve odberateľa ani 

žiadnych dát týkajúcich sa odberateľa. 
 
8. Dodávateľ po zaúčtovaní všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa príslušného 

mesačného obdobia odovzdá na požiadanie odberateľovi spolu s účtovnými dokladmi. 
Odovzdá aj  vybrané výstupné zostavy, ako napr. účtovný denník, hlavnú knihu, 
prehľad nákladov a výnosov s vyčíslením čerpania finančných prostriedkov, evidenciu 
pohľadávok a záväzkov a pod. za aktuálne obdobie zvlášť na jednotlivé školské 
zariadenia. 

 
9. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené úmyselným porušením alebo hrubým 

zanedbaním povinností podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany si dohodou určili, že 
celková vymáhateľná výška náhrady škody sa určuje na sumu vo výške dvojnásobku 
priemernej mesačnej odplaty.  

 
10. V prípade omeškania odberateľa pri odovzdávaní účtovných dokladov nezodpovedá 

dodávateľ za prípadný vznik škody v dôsledku ich oneskoreného spracovania alebo 
oneskoreného odovzdania výkazov. 

 
11. V prípade, že účtovné a iné doklady odberateľa budú vykazovať nedostatky týkajúce 

sa ich obsahu alebo formy z hľadiska platného zákona o účtovníctve, resp. platných 
daňových predpisov, sú zmluvné strany povinné zabezpečiť osobné prejednanie 
zistených nedostatkov, pričom sa odberateľ zaväzuje rešpektovať pripomienky 
dodávateľa týkajúce sa predkladaných účtovných dokladov.  

 
12. Konečnú zodpovednosť zo zákona za vedenie účtovníctva má odberateľ. 
 
13. Pokiaľ upozorní dodávateľ odberateľa na potrebu konzultácie s daňovým a účtovným 

poradcom, môže zabezpečiť odberateľ takúto konzultáciu na vlastné náklady podľa 
dohody a finančných možností . 

 
14. Odberateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pre dodávateľa kancelársky 

priestor, základné kancelárske vybavenie a  výpočtovú techniku vrátane programového 
vybavenia. Odbornú literatúru, právne normy a predpisy vrátane účasti na školeniach 
podľa finančnej situácie školy, ak sú potrebné na zabezpečenie povinností dodávateľa 
podľa tejto zmluvy. 
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čl. VI. Platnosť zmluvy 
 
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 
 
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo 

výpoveďou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 
doručená. Počas prvých dvoch mesiacov výpovednej lehoty dodávateľ riadne pracuje 
podľa čl. I.  tejto zmluvy, posledný mesiac výpovednej lehoty slúži na doúčtovanie 
predchádzajúceho obdobia, odovzdanie agendy a vysporiadanie vzájomných 
zmluvných vzťahov. 

 
čl. VII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky vzťahy, ktoré nerieši táto zmluva, sa budú riadiť Obchodným zákonníkom 

v platnom znení. Zmluva sa spísala v dvoch vyhotoveniach, z ktorého jedno obdrží 
odberateľ a jedno dodávateľ. 

 
 
 
 
V Orechovej Potôni, dňa 19. 12. 2016 

 
 
 
 
 
 

               ........................................                                     ........................................ 
 
 
Andrea Račková                                                      Mgr. Anikó Fekete      
    dodávateľ                          odberateľ 
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