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IČO  00315656 

Tel: 044/5570755 

Web: www.partizanskalupca.com 

E-mail: ou@partizanskalupca.com 

Bankové spojenie: Prima banka 

IBAN:  SK72 5600 0000 0016 0757 3002 

 

032 15 Partizánska Ľupča 417 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

Objednávateľ: 

Názov:   Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 

Sídlo:   032 15 Partizánska Ľupča 419 

Zastúpená:  PaedDr. Emanuel Difko, riaditeľ školy 

IČO:   37810405 

DIČ:   2021640830 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš 

IBAN:    SK65 5600 0000 0081 0958 1001  

Ďalej len ,,objednávateľ“ 

Dodávateľ: 

Názov:   Obec Partizánska Ľupča 

Sídlo:   032 15 Partizánska Ľupča 417 

Zastúpená:  Bc. Ladislav Balážec, starosta obce 

IČO:   00315656 

DIČ:   2020581607 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš 

IBAN:    SK72 5600 0000 0016 0757 3002  

Ďalej len ,,dodávateľ“ 

sa dohodli na poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky s 
nasledovným obsahom: 

  

http://www.partizanskalupca.com/
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Článok 1 Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vedenie podvojného účtovníctva v rozsahu Zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania 

s nasledovnou špecifikáciou:  

a. spracovanie účtovníctva, 

b. vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, evidencia vydaných, prijatých faktúr, 

c. spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy, 

d. spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane príslušných výkazov, 

e. evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zaúčtovanie 

odpisov majetku, 

f. spracovanie podkladov na inventarizáciu majetku,  

g. skladová evidencia. 

2. Spracovanie miezd a personalistiky v rozsahu Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce a súvisiacich zákonov s nasledovnou špecifikáciou: 

h. komplexné spracovanie miezd a odvodov, 

i. prihlásenie/odhlásenie zamestnancov z/do Sociálnej poisťovne a zdravotných 

poisťovní, 

j. mzdové listy, zápočtové listy a evidenčné listy dôchodkového poistenia, 

k. odosielanie výkazov do poisťovní, 

l. odosielanie výkazov a prehľadov pre Daňový úrad, 

m. ročné zúčtovania dane, 

n. komplexné spracovanie personálnej agendy, nástupy a výstupy zamestnancov, 

o. administrácia pracovného pomeru, 

p. príprava podkladov pre spracovanie miezd, evidencia dochádzky zamestnancov, 

r. tvorba a implementácia systému odmeňovania v súlade s právnymi predpismi. 

Článok 2 Doba a miesto plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.  
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2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v článku 1 tejto zmluvy priebežne 

odo dňa prevzatia účtovných dokladov po uzavretí tejto zmluvy. Presné termíny 

výkonu služieb dodávateľa spočívajúce v poskytovaní konzultácií budú určované na 

základe čiastkových dohôd medzi objednávateľom a dodávateľom. 

3. Miestom plnenia bude kancelária obecného úradu obce Partizánska Ľupča. 

Článok 3 Odmena a jej splatnosť 

1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom spôsobe odmeňovania v hodnote 1.300,-

EUR. 

2. Splatnosť odmeny je stanovená do konca nasledujúceho mesiaca a dohodnutá 

odmena bude uhradená objednávateľom bezhotovostne na číslo účtu: 

IBAN SK72 5600 0000 0016 0757 3002 vedený v ČSOB, a.s. po obdržaní faktúry. 

Článok 4 Zodpovednosť za škodu 

1. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu na veciach prevzatých od 

objednávateľa. 

2. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi porušením svojich 

povinností podľa tejto zmluvy. 

3. Za správnosť a úplnosť všetkých dokladov predložených dodávateľovi na spracovanie 

zodpovedá objednávateľ. 

Článok 5 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva o vzájomnej spolupráci môže byť 

vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu výpovede s 

výpovednou lehotou 2 mesiace, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

3.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia 

dostane Objednávateľ a dve Dodávateľ. 
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4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej 

vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju 

riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom. 

 

V Partizánskej Ľupči, dňa: 27.08.2019 V Partizánskej Ľupči, dňa: 27.08.2019 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

podpísané  

dňa 27.08.2019 

 

podpísané 

dňa 27.08.2019 

PaedDr. Emanuel Difko 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou 
Partizánska Ľupča 

Bc. Ladislav Balážec 

starosta obce Partizánska Ľupča 

  

  

 


