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Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti ekonomického, 
finančného a personálneho riadenia školy  

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“)  

medzi zmluvnými stranami:  
Objednávateľ:   
so sídlom:     
zastúpená:    
IČO:                               
DIČ:                 
č. účtu:              
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Poskytovateľ:   OVES EDU – CONSULTANT, s. r. o.  
so sídlom:         Veľký Lég 615, 930 37 Lehnice 
zastúpená:        Mgr. Katarínou Tamášovou Karácsonyovou  
IČO:                51948273  
DIČ/IČ pre DPH:    2120839281 / SK2120839281  
č. účtu:    SK93 1100 0000 0029 4706 1948  
(ďalej len „poskytovateľ“)  

 
Článok I. 

Predmet zmluvy  
Predmetom zmluvy je poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti ekonomického, finančného 
a personálneho riadenia školy poskytovateľom objednávateľovi v nasledovných oblastiach:  

A. Ekonomické riadenie školy  
B. Systém finančného riadenia školy  
C. Personálne riadenie školy  
D. Odmeňovanie zamestnancov a zákonné nároky zamestnancov  
E. Ochrana osobných údajov  

 
Článok II.  

Povinnosti poskytovateľa  
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať poradenstvo v oblasti  ekonomického, finančného a personálneho riadenia 

školy objednávateľovi.  
2. V rámci tohto záväzku bude pre odberateľa:  

2.1. poskytovať poradenstvo na základe obojstrannej dohody vo vopred dohodnutých termínoch,   
2.2. poskytovať poradenstvo vo forme informačných dokumentov o zmenách v legislatíve,    
2.3. poskytovať poradenstvo v rámci ekonomického riadenia školy,  
2.4. poskytovať poradenstvo a metodiku v rámci ekonomickej agendy školy, 
2.5. poskytovať poradenstvo k účtovnej agende školy, 
2.6. poskytovať poradenstvo pri nastavení systému finančného riadenia,   
2.7. poskytovať poradenstvo a metodiku v rámci personálnej a mzdovej agendy školy,  
2.8. poskytovať poradenstvo na nápravu vzniknutých nedostatkov v rámci personálnej a mzdovej   

      agendy školy,  
2.9. poskytovať poradenstvo pri komunikácii so zástupcami zamestnancov (v prípade potreby  

objednávateľa aj zúčastňovať sa na rokovaniach)  
2.10. poskytovať poradenstvo pri komunikácii so zamestnancami pri pracovnoprávnych požiadavkách          

(v prípade potreby objednávateľa aj zúčastňovať sa na rokovaniach)  
2.11. poskytovať poradenstvo a konzultáciu pri zásadách ochrany osobných údajov,  
2.12. poskytovať konzultáciu a spoluprácu zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov.  
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3. Poskytovateľ zabezpečí poradenstvo aj formou sledovania a zverejňovania legislatívnych zmien, zverejňovaním 
nových povinností objednávateľa v oblastiach uvedených v čl. II. ods. 2 prístupom na uzamknutú zónu webu 
www.oves.sk cez pridelené klientske heslo.  

4. Poskytovanie poradenstva prebieha prednostne telefonicky alebo formou elektronickej pošty cez dohodnuté 
kontaktné osoby.   

5. V prípade ak je poskytovateľ nezastihnutý, poskytovateľ sa zaväzuje riešiť poradenstvo a problémy objednávateľa 
vo forme poradenstva mailom, alebo telefonicky najneskôr do 48 hodín od času požiadavky objednávateľa, pričom 
sa do tohto času nezapočítava sobota, nedeľa ani štátne sviatky.  

6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať konzultantskú a poradenskú činnosť formou osobnej konzultácie v mieste 
objednávateľa, alebo na inom dohodnutom mieste minimálne 7 hodín za mesiac. Osobná konzultácia sa 
uskutoční vždy vo vopred dohodnutom termíne.  

7. V prípade potreby objednávateľa poskytovateľ bude poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť formou 
osobnej konzultácie aj nad 7 hodín mesačne.    

 
Článok III.  

Cena 
1. Cena za poskytnutie činnosti špecifikovaných v článku I. a článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za plnenie predmetu zmluvy cenu za hodiny 

vo výške 70 EUR (slovom sedemdesiat ) bez DPH. Mesačná paušálna suma sa určuje nasledovne:  
 Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Cena s DPH v EUR 

cena za hodinu 70,00 14,00 84,00 

cena za 7 hodín  490,00 98,00 588,00 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí pri využití konzultácií nad 7 hodín mesačne (v zmysle článku 
II. ods. 5)  rovnakú hodinovú sadzbu, ktorá sa pripočíta k mesačnej paušálnej sume.  

4. V prípade výjazdu poskytovateľa za objednávateľom si bude poskytovateľ účtovať cestovné náhrady vo výške 
0,20 EUR bez DPH za každý ubehnutý kilometer z miesta sídla poskytovateľa do sídla objednávateľa (alebo iné 
dohodnuté miesto) a späť.  

5. Dojednaná cena bude hradená objednávateľom na základe dodávateľom vystavených faktúr, a to najneskôr v deň 
splatnosti uvedenom na faktúre. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.   

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude doručovať daňové doklady za poskytované služby                      
v elektronickom formáte pdf. na e-mailovú adresu objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje nahlásiť 
poskytovateľovi bezodkladne  každú zmenu e-mailovej adresy. Zmluvné strany sa podpisom zmluvy zaväzujú, že 
žiadnym spôsobom nebudú meniť obsah elektronicky zasielaných a doručovaných daňových dokladov.  

e-mailová adresa na zasielanie faktúr  

kontaktná osoba (meno a telefónne číslo)   

 
Článok IV. 

Miesto plnenia, časový rozsah plnenia, kontaktné osoby a povinnosti zmluvných strán 
1. Miestom výkonu poskytovania konzultačnej a poradenskej činnosti podľa článku I. je sídlo objednávateľa, sídlo 

dodávateľa. Miestom výkonu poskytovania konzultačnej a poradenskej činnosti podľa článku I. môže byť aj iné 
miesto na ktorom sa poskytovateľ a objednávateľ vopred dohodnú.  

2. Časový rozsah plnenia predmetu zmluvy poskytovateľom je stanovený minimálne na 7 hodín za mesiac.  
3. Kontaktnými osobami sú (max. 5 osôb) :  

za objednávateľa:   
Meno Telefón1 e-mail1 

   

   

   

   

   

http://www.oves.sk/
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za poskytovateľa:   
Meno Telefón1 e-mail1 

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová     
1 nezverejňuje sa  

4. Objednávateľ je povinný včas poskytnúť poskytovateľovi všetky pokyny, písomnosti, informácie, prípadne iné 
doklady, ktoré sú potrebné na výkon dohodnutej zmluvnej činnosti podľa tejto zmluvy a poskytnúť mu aj inú 
potrebnú súčinnosť, ak je táto vzhľadom na svoju povahu nevyhnutná, obvyklá alebo účelná pre riadne a včasné 
vykonanie dohodnutej činnosti. Objednávateľ pritom zodpovedá poskytovateľovi za obsah, správnosť a úplnosť 
poskytnutých podkladov. 

Článok V. 
 Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa podpísania zmluvy. 
2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou oboch zmluvných strán.  
3. Zmluvné strany majú aj právo na odstúpenie od zmluvy kedykoľvek,  aj bez udania dôvodu s okamžitou 

platnosťou.  
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje  zaslať  
informáciu o zverejnení zmluvy poskytovateľovi.  

 
Článok VI. 

 Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis zmluvy.  
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto zmluvy riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, 

zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obidve zmluvné 
strany potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 
 
V ______________________ dňa   ________________ 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
            
Objednávateľ:______________________________            Dodávateľ: _____________________________________ 

                                                                                       Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína  
                                     riaditeľ/ka školy                                                      konateľka OVES EDU-CONSULTANT, s.r.o.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


