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ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA 
 

(ďalej ako „zmluva“), uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledovnými 

zmluvnými stranami: 
 

Obec Kechnec    

So sídlom: Kechnec 19, 044 58 Kechnec    

IČO: 00 690 261    , 

Zast.: JUDr. Ing. Jozef Konkoly - starosta 

 

(ďalej ako „Obec“) 

 

a 

 

Súkromná základná škola, Kechnec 13 

So sídlom: Kechnec 13, 044 58 Kechnec     

IČO: 42 407 036 

Zast.: Mgr. Lucia Kysilková - riaditeľka 

 

(ďalej ako „Súkromná škola“) 

 

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako 

„zmluvná strana“),  

 

 

takto: 

 

 

1. Predmet zmluvy 

  

1.1. Obec sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre Súkromnú školu vedenie účtovníctva, 

spracovanie mzdovej agendy a poskytovať účtovné poradenstvo spôsobom 

stanoveným  zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

jeho vykonávacími predpismi, ako aj ostatnými súvisiacimi platnými právnymi 

predpismi, účtovnými osnovami a postupmi ustanovenými príslušnými orgánmi SR 

(ďalej len: „vedenie účtovníctva“).     

 

1.2. Súkromná škola sa zaväzuje platiť Obci odmenu a nahradiť jej hotové výdavky podľa 

článku 2 tejto zmluvy. 

 
 

2. Odmena za vedenie účtovníctva 

 

2.1. Zmluvné strany  sa dohodli na odmene za vedenie účtovníctva  nasledovne: 

 Mesačná odmena za služby: 500,00 € bez DPH (600,00 Eur s DPH). 

  

2.2. Odmenu podľa bodu 2.1. tohto článku zmluvy vyúčtuje (vyfakturuje) Obec Súkromnej 

škole mesačne.  

 



2 

 

2.3. Súkromná škola uhradí Obci vyúčtovanú odmenu na jej účet uvedený vo faktúre 

a v lehote splatnosti (14 dní) uvedenej vo faktúre. 

 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou odmeny v zmysle bodu 

2.1. tohto článku tejto zmluvy je Súkromná škola povinná uhradiť Obci zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvné strany sa 

dohodli, že nárok na náhradu škody sa o dohodnutú zmluvnú pokutu neznižuje. 

Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej zmluvnej strane popri 

zmluvnej pokute i náhradu škody. 

 

 

3. Ďalšie povinnosti  zmluvných strán 

 

3.1. Obec je povinná chrániť práva a oprávnené záujmy Súkromnej školy, konať pritom  

čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo  

podľa svojho presvedčenia a príkazu Súkromnej školy pokladá za prospešné. 

 

3.2. Obec zodpovedá súkromnej škole za škodu, ktorú jej spôsobila porušením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to až do výšky jednej mesačnej odmeny podľa tejto 

zmluvy. Obec sa zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že škode nemohla zabrániť ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti. Obec nezodpovedá za škodu, ak táto vznikla aj na 

základe porušenia právnej povinnosti Súkromnej školy stanovenej zákonom, alebo 

touto zmluvou.  

 

3.3. Súkromná škola je povinná poskytnúť Obci pri vedení účtovníctva podľa tejto zmluvy 

všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä: 

 

a) včas a riadne ju informovať o skutkovom základe veci, 

 

b) mesačne, vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca predložiť Obci všetky 

potrebné listiny a doklady za predchádzajúci kalendárny mesiac, 

 

c) v lehote stanovenej v  písm. b) tohto bodu zmluvy, minimálne však 3 pracovné 

dni pred uplynutím zákonných lehôt na podanie hlásení, výkazov a podobných 

povinností, na výkon ktorých je podľa tejto zmluvy povinná Obec, doručiť Obci  

všetky potrebné doklady na splnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy,  

 

d) bezodkladne po požiadaní Obce poskytnúť jej osobitné písomné plnomocenstvo, 

ktoré je potrebné pre výkon tejto zmluvy.  

 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Obec nebude môcť vykonávať vedenie 

účtovníctva z dôvodu porušenia niektorej z povinností Súkromnej školy, Obec má 

nárok na odmenu uvedenú v článku 3 tejto zmluvy, ako keby vedenie účtovníctva 

vykonávala. 

 

3.5. Obec si vyhradzuje právo nevykonávať pre Súkromnú školu činnosti podľa tejto 

zmluvy, ak je Súkromná škola v omeškaní s úhradou faktúry za predchádzajúci výkon 

činností. 
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4. Trvanie zmluvy 

 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

4.2. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán písomnou výpoveďou, doručenou 

druhej zmluvnej strane, a to a aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri /3/ 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

 

5. Ochrana osobných údajov 

 

5.1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že sa oboznámili s nasledovnými informáciami 

týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov. Obec ako prevádzkovateľ bude za 

účelom plnenia tejto zmluvy spracúvať osobné údaje druhej zmluvnej strany uvedené 

v tejto zmluve alebo oznámené druhou zmluvnou stranou počas plnenia zmluvy a to 

po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou (a v niektorých 

prípadoch po dobu trvania zákonnej povinnosti zmluvnej strany evidovať túto zmluvu) 

najneskôr však dovtedy kým odpadne účel spracúvania alebo zanikne zákonná 

povinnosť osobné údaje spracúvať. Obec je oprávnená osobné údaje zverejniť ako aj 

poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu aj svojim subdodávateľom (poradcom, 

audítorom, advokátom) a orgánom verejnej moci. Súkromná škola má právo 

požadovať od Obci ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa 

Súkromnej školy a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť 

údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou a bez ich poskytnutia by Obec  

nedokázala riadne plniť zmluvu alebo plniť svoje zákonné povinnosti.  
 

 

6. Doručovanie  

 

6.1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len 

„oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými 

poštou alebo osobne, faxom alebo e – mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú 

formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie 

zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo 

odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte,  ak sa uložená 

zásielka zaslaná na adresu sídla vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie 

zaslané faxom, e- mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase od 8:00 

hod. do 15:00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. doručenia 

oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. 

 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dokumenty potrebné pre vedenie účtovníctva podľa 

tejto zmluvy (napríklad faktúry a pod.) je Súkromná škola povinná doručiť Obci vždy 

osobne alebo poštou. 
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7. Rozhodné právo  
 

7.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku kolíznym 

normám. 

 

7.2. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek 

sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 
 

 

8. Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nevykonateľnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy 

sa nedotýka účinnosti a platnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany 

sa zaväzujú, že neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým 

účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje 

pôvodnému úmyslu zmluvných strán. To platí primerane aj pre chýbajúce ustanovenia 

v tejto zmluve. 

 

8.2. Táto zmluva nahrádza aj akékoľvek predchádzajúce ústne dohody. Zmeny a doplnky 

tejto zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou a so súhlasom všetkých 

zmluvných strán. Zmluvná strana nie je oprávnená previesť práva a povinnosti 

vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy ani ich časti, na inú osobu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvná strana ďalej nie je oprávnená 

postúpiť, založiť ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči druhej 

zmluvnej strane vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo 

s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany.  

 

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle Obce. 

 

8.4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 

skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, 

jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej 

vôli, ju podpísali. 
 

Za Obec:     Za Súkromnú školu: 

          

V Kechneci, dňa 30.04.2021  V Kechneci, dňa 03.05.2021 

 

 

 

................................................  ................................................ 

Obec Kechnec     Súkromná základná škola, Kechnec 13 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly - starosta   Mgr. Lucia Kysilková – riaditeľka 

 
  


