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Zmluva o spracovaní mzdovej agendy 
uzatvorená ako nepomenovaná zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 
Zmluvné strany: 

 

 

1. MESTO  ŽARNOVICA 

so sídlom:  Mestský úrad, Námestie SNP č. 33, 966 81  Žarnovica, SR 

v zastúpení:  Kamil Danko, primátor mesta – štatutárny orgán 

IČO:   00 321 117  

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 

číslo účtu:  14824422/0200 

na strane jednej (ďalej len „účastník zmluvy v 1. rade“) 

a 

2. Materská škola 

sídlo:   Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81  Žarnovica, SR 

v zastúpení :  Oľga Zmorajová, riaditeľka školy  – štatutárny orgán 

IČO:   42196973 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu:  2967493756/0200 

na strane druhej (ďalej len „účastník zmluvy v 2. rade“) 

 
uzatvárajú  

túto  

zmluvu o spracovaní mzdovej agendy 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je spracovanie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov účastníka zmluvy 

v 2. rade dodávateľským spôsobom prostredníctvom výpočtovej techniky. 

2. Pod spracovaním miezd sa rozumie:  

a) Výpočet platov a odvodov na základe evidencie dochádzky. 

b) Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na zdravotné a sociálne poistenie.  

c) Vypracovanie personálnych a pracovno-právnych dokladov – pracovné zmluvy, popis 

pracovného miesta, oznámenia o výške a zložení funkčného platu a iné doklady týkajúce sa 

pracovno-právnej agendy. 

d) Evidencia a vykonávanie všetkých zákonných zrážok, výpočet odvodov do poisťovní za  

zamestnanca a zamestnávateľa, elektronické zasielanie výkazov do Sociálnej poisťovne 

a zdravotných poisťovní.  

e) Výpočet náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

f) Výpočet preddavkovej dane zamestnancov, spracovanie štvrťročných a ročných prehľadov. 

g) Sumarizačné výstupy k spracovaniu výkazov, štatistík a pod.  

h) Vystavovanie dokladov a potvrdení rôzneho druhu pre pracovno-právne účely vrátane 

podkladov pre daňové priznanie. 

i) Spracovanie ročného zúčtovania daní a zdravotného poistenia za kalendárny rok. 

j) Tlač zostáv - výplatné pásky v dvoch vyhotoveniach, výplatné listiny, potvrdenia o zdaniteľnej 

mzde, potvrdenia o príjme, mzdové listy, bankové príkazy na úhradu, rekapitulácie miezd, 

čerpanie miezd, dávky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, výkazy do 

zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňový úrad a iné podľa potreby účastníka 

zmluvy v 2. rade. 
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Čl. II 

Čas plnenia 

 

1. Podklady ku spracovaniu mzdovej a personálne agendy odovzdá účastník zmluvy v 2. rade do 2. 

dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci spracovania miezd.  

2. Spracovanú mzdovú a personálnu agendu odovzdá účastník zmluvy v 1. rade účastníkovi zmluvy 

v 2. rade do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci spracovania miezd. Ak 10. deň pripadne 

na deň pracovného voľna, termín sa posúva na najbližší pracovný deň. 

 

Čl. III 

Úhrada za služby 

 

1. Účastník zmluvy v 2. rade sa zaväzuje spolupodieľať na financovaní predmetu zmluvy uvedenom 

v Čl. I, ods. 1 čiastkou 29 % z 80 %  nákladov funkčného platu a odvodov za zamestnanca Mesta 

Žarnovica, ktorý spracovanie vykonáva.  

2. Úhrady za služby budú realizované na základe faktúr vystavených Mestom Žarnovica. 

 

 

Čl. IV 

Zodpovednosť za škody  

 

1. Účastník zmluvy v 2. rade, je povinný prekontrolovať správnosť doručenej agendy, zistené 

nedostatky nahlásiť účastníkovi zmluvy v 1. rade za účelom zjednania nápravy.  

2. Účastník zmluvy v 1. rade v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody zistené kontrolnými 

orgánmi Daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, vzniknuté porušením 

príslušných predpisov. 

3. Účastník zmluvy v 1. rade, nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne z chybných podkladov 

predložených účastníkom zmluvy v 2. rade.  

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany nie sú povinné uvádzať dôvod výpovede. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po dva.  

 

 

 

 

 

Účastník zmluvy v 1. rade:      Účastník zmluvy v 2. rade: 

 

V Žarnovici, dňa: 02.01.2012     V Žarnovici, dňa: 02.01.2012 

 

 

 

 

 

 

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

      Mesto Žarnovica,                  Materská škola, 

zastúpené Kamilom Dankom,     zastúpená Oľgou Zmorajovou, 

     primátorom mesta           riaditeľkou 


