
Zmluva o spolupráci 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Základná škola kniežaťa Pribinu 
   zastúpenie:  Mgr. Iveta Miková, riaditeľka školy 
   sídlo: Andreja Šulgana 1, 949 01  Nitra 
   IČO:  37 865 501 
   bankové spojenie:  Prima banka 
   číslo účtu: 0858908001/5600 
 
 
Realizátor:  Marta Gurinová 
   Nitra 
     
 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 Predmetom zmluvy je práca : Spracovanie podvojného účtovníctva ,vykonanie 
účtovnej závierky a vypracovanie štatistických výkazov a ekonomické podklady pre p. 
riaditeľku v priestoroch kancelárie Základnej školy kniežaťa Pribinu, pre zamestnancov školy 
a na  adrese bydliska v rozsahu  60 hodín    /mesačne. 
 

Článok 3 
Záväzky zmluvných strán 

Realizátor sa zaväzuje: 
a) Vykonávať prácu zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky podvojného 

účtovníctva 
b) Dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú  
c) Riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami 
d) Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
e) Strážiť a ochraňovať majetok  a zachovať  mlčanlivosť o ktorých sa dozvedel pri                          
pracovnej úlohy 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť priestory na prácu podvojného účtovníctva, 
b) zabezpečiť vhodné podmienky na funkčnosť a realizáciu  
c) zabezpečiť materiálno – technologické vybavenie . 

 
Článok 4 

Miesto a čas plnenie 
 Miestom realizácie predmetu zmluvy bude  v priestoroch kancelárie  Základnej školy 
kniežaťa Pribinu.   
 

Článok 5 
Doba platnosti 



1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu neurčitú . 
2. Zmluvu o spolupráci možno ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou  
stranou; odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej 
strane, 
c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán; výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
riadne doručená druhej zmluvnej strane. 

3. V prípade skončenia záväzkového vzťahu podľa ods. 2) sú zmluvné strany povinné riadne 
vysporiadať si vzájomné záväzky ku dňu skončenia zmluvného vzťahu. 

 
Článok 6 

Cena plnenia a platobné podmienky 
1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán 

v súlade   s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí   5,5  € / 
(slovom:  päť eur / päťdesiat  centov) / hodina. 

2. Objednávateľ vyplatí a poukáže realizátorovi finančnú čiastku ako príslušnú cenu plnenia 
za príslušný kalendárny mesiac bezhotovostným platobným prevodom na účet realizátora 
v nasledovných termínoch splatnosti: do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
Podkladom pre zúčtovanie a úhradu ceny plnenia bude evidencia (výkaz) uskutočneného 
plnenia za rozhodné obdobie. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
1. Realizátor sa zaväzuje sa zaväzuje, že cenu plnenia zmluvy zahrnie do svojho priznania 

k dani z príjmu. 
2. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 
3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom 
vestníku. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

5. Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 odbrží objednávateľ a 1 realizátor. 
 
 
 
Nitra, dňa 1.2.2013      Nitra, dňa 1.2.2013 
Marta Gurinová 
       Mgr. Iveta Miková  
realizátor      ZŠ kn. Pribinu v Nitra 

objednávateľ  
 
 
 


