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Z M L U V A  
O poskytovaní konzultačných, poradenských a administratívnych služieb uzavretá 

 
v zmysle § 262  Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  

                                                    v znení neskorších noviel a doplnkov 
 
 

Čl. 1 
 

1. Poskytovateľ:  Printeo s.r.o. 
     Račianska 109/B  
     831 02 Bratislava 
     IČO: 50031741 
     DIČ: 2120156071 
     Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
     Číslo účtu v tvare IBAN: SK55 1100 0000 0029 4901 1944 
     Nie je platiteľom DPH.  
 
     (ďalej len „poskytovateľ“) 
 
     a 
 
2. objednávateľ služieb:  Základná škola Javorová Alej 1 

Javorová Alej 1 
900 25 Chorvátsky Grob 
IČO: 52637395 
DIČ: 2121086726 
Zastúpená: Mgr. Silviou Hikkerovou  
Bankové spojenie: Prima banka a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0066 5494 2002 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

sa dohodli na tejto zmluve: 
 

Čl. 2 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa Základná škola Javorová Alej poradenské , 
konzultačné a administratívne služby pri účtovnej závierke za rok 2020 v rozsahu potrebnom pre 
včasné a riadne odoslanie účtovnej závierky a finančných výkazov podľa zákona.  

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi bude poskytovať súčinnosť a za predmetné služby 

mu zaplatí dohodnutú odmenu.   
 
 

Čl. 3 
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1. V rámci poskytovania poradenskej činnosti uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy sa poskytovateľ 
zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi včasné, pravdivé, úplné informácie 
a predkladať potrebné materiály slúžiace k riadnemu poskytovaniu poradenskej činnosti.  

3. Osobný kontakt bude zo strany poskytovateľa zabezpečený telefonicky v jednoduchších 
prípadoch, v zložitejších prípadoch priamo a to dohodou v sídle poskytovateľa alebo na inom 
dohodnutom mieste.   

 
Čl. 4 

 
1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi  za poskytnuté služby odmenu vo výške 

1.200,- € po odovzdaní účtovných a finančných výkazov k účtovnej závierke za rok 2020 v termíne 
podľa zákona, bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňažnom ústave.  

  
2. Poskytovateľ služieb vystaví faktúru za vykonané služby najneskôr do piateho dňa po zákonom 

stanovenom termíne na odovzdanie účtovnej závierky a výkazov za rok 2020. Súčasťou faktúry 
bude výkaz mesačný výkaz prác podľa čl. 3  a to odo dňa platnosti zmluvy.  

  
4. Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov (dohodnutej odmeny) na účet 

poskytovateľa do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané služby.  
 

 
Čl. 5 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 10.11.2020 na dobu do odovzdania účtovnej 

závierky a výkazov k účtovnej závierke za rok 2020, najneskôr do 31.3.2021.  
 
2. Poskytovateľ  a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, ako 

aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a jej plynutie upravuje § 122 OZ. 
Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od ukončenia tejto zmluvy.  

 
4. Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú na 

skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré bude 
podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.  

 
Čl. 6 

 
1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový 

vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. 

 
3. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 
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4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj 
poskytovateľ  služieb dostanú po jednom rovnopise.  

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.  
 
 
V Bratislave, dňa 04.11.2020 
 
 
 
 
 _______________________                                             _____________________________ 

Printeo s.r.o.         Mgr. Silvia Hikkerová          
                   konateľ     Základná škola Javorová Alej  
              postkytovateľ             objednávateľ  
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