
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREVÁDZKE SÚKROMNEJ 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KECHNECI 
 

 

 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KECHNEC 13  

 

A 

 

OBEC KECHNEC 

 

A 

 

OBECNÉ ZDRUŽENIE OBČANOV TELESNEJ KULTÚRY, ŠKOLSTVA, ZDRAVIA A OCHRANY 

ŽP KECHNEC 

 

 

 

 

 

Kechnec, dňa 22.5.2020  



Táto zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi týmito stranami: 

 

 

Názov:    Súkromná základná škola, Kechnec 13  

Sídlo:    Kechnec 13, 044 58 Kechnec 

IČO:     42407036   

DIČ:                                         2120119749 

Konajúca:    Mgr. Ibolya Straussová, riaditeľkou 

(ďalej len „Škola“) 

 

a 

 

Názov:  Obec Kechnec    

Sídlo:     Kechnec 19, 044 58 Kechnec 

IČO:   00690261 

DIČ:   2021261209 

IČ DPH:  SK2021261209 §4 

Konajúca:  JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta 

(ďalej len „Obec“) 

 

a 

 

Názov:  Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia 

a ochrany ŽP Kechnec 

Sídlo:     Kechnec 19, 044 58 Kechnec 

IČO:   35567210 

DIČ:   2021999727 

Konajúca:  Alena Dudášová 

(ďalej len „Obecné združenie“) 

 

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

Úvodné ustanovenia 

1. Medzi Obcou ako prenajímateľom a Obecným združením občanov telesnej kultúry, 

školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, so sídlom: Kechnec 19, 044 58 Kechnec, IČO: 

35567210 ako nájomcom, došlo dňa 26.03.2015 k uzatvoreniu Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov (ďalej len „Zmluva o nájme nebytových priestorov“). 

Predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov je prenájom časti objektu „Spoločenské 

centrum obce Kechnec“ , ktoré sa nachádza na adrese Kechnec 13, na parcele KNC 

v katastrálnom území obce Kechnec: č. 501/19. Spoločenské centrum obce Kechnec je 

zrekonštruovanou nebytovou budovou základnej školy v obci Kechnec vrátane 

novovybudovanej prístavby pre ročníky 1-9 Základnej školy na parcele KNC 501/8 

v katastrálnom území obce Kechnec. 

2. V rámci Školy je zriadená aj Súkromná školskú jedáleň, Kechnec 13 (ďalej len „Jedáleň“), 

ktorá sa nachádza v časti budovy „Spoločenského centra obce Kechnec na parcele KNC 

501/2 a Súkromný školský klubu detí, Kechnec 13. 



3. Vzhľadom na významné investície Obce do rozšírenia kapacity Školy, ako aj s tým 

súvisiacich úprav Jedálne, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných podmienkach 

spolupráce. 

4. Vzhľadom na spoločný úmysel a cieľ Zmluvných strán sa Obec a Obecné združenie dohodli 

na zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 

 

PREDMET ZMLUVY 

5. Predmetom tejto Zmluvy je: 

a. stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce, 

b. nájom Jedálne a Školy, 

c. úprava práv Zmluvných strán súvisiacich s prevádzkou Jedálne a Školy, 

pri spoločnej prevádzke Jedálne Školou a Obcou. 

 

NÁJOM BUDOVY ŠKOLY A PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

6. Obec týmto prenecháva do odplatného užívania Škole: 

a) budova súpisné číslo 13, postavená na par. č. KNC 501/19, kat. územie Kechnec, LV č. 

901, vrátane strižne a réžie nachádzajúcej sa pri kongresovej sále 

b) časť budovy súpisné číslo 13, postavenej na parcele KNC 501/2 a to väčšia časť 

prízemia, ktorej sa nacháda školská jedáleň, kuchyňa a miestnosť, využívaná pre ŠKD 

c) novovybudovaná prístavba modulovej základnej školy ročníky 1-9, postavnej na 

parcele KNC 501/8 

a to po dobu trvania tejto Zmluvy (ďalej len „Budova Školy“) okrem nasledovných 

priestorov a objektov a zariadení, ktoré netvoria predmet nájmu: 

- parkovacie miesta, tieto nie sú súčasťou prenájmu ale je možné ich zo strany Školy 

využívať počas organizovania rôznych podujatí (rodičovské združenia, akcie školy 

atď.), ďalej na  parkovanie pre učiteľský zbor a nepedagogický personál,  

- ubytovacia časť budovy, spolu s hospodárskou časťou (kancelária, priľahlé skladové 

priestory, WC, sauna, garáž, kotolňa) vrátane ich hnuteľného vybavenia, 

- vínna pivnica, vrátane hnuteľného majetku – vybavenia, 

- bowling – bowlingová dráha a strojnotechnologické vybavenie s riadiacim systémom, 

stoly a stoličky 

- zariadenie barových priestorov v suteréne – nábytok a strojnotechnologická časť 

- zariadenie baru pochádzajúcej z priestorov školskej jedálne, stoly a stoličky 

 

 

 

7. Účelom prenájmu Budovy Školy je jej využitie na výchovno-vzdelávací účel pre žiakov 

Školy, teda za účelom prevádzkovania základnej školy a Jedálne.  

8. Škola sa zaväzuje, že: 

a) bude využívať Budovu Školy v súlade s touto Zmluvou, 

b) bude využívať Budovu Školy na dohodnutý účel, 

c) udržiavať Budovu Školy ako aj jej okolie na vlastné náklady, t.j. v zimnom období 

odhŕňať sneh, kosiť trávnik, starostlivosť o kvetinové záhony a pod.,  

d) bude využívať pri výchove a vzdelávaní žiakov tie najmodernejšie vzdelávacie 

postupy, viacjazyčnú výučbu. 

9. Obec a Škola sa dohodli, že výška mesačného nájomného za Budovy Školy je 2.000,- € bez 

DPH a nájomné bude splatné na základe faktúry vystavenej Obcou začiatkom mesiaca za 

príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť faktúry bude 15 dní. 



10. Škola sa zaväzuje, že bude uhrádzať všetky náklady na energie súvisiace s prevádzkou 

Budov Školy. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase, keď užívanie Budovy Školy nie je nevyhnutné na 

plnohodnotný vyučovací proces  Školy, môže Obec prenechávať časť priestorov Budovy 

Školy do užívania obyvateľov Obce v rozsahu, v akom to neobmedzí užívanie  a prevádzku 

Školy, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Obce. 

12. Škola sa zaväzuje, že okrem zákonných požiadaviek na výchovu a vzdelávanie, najmä 

princípov rovnoprávnosti prístupu, zákazu diskriminácie, rovnocennosti 

a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania, zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania, 

ako aj pravidelnej kontroly a hodnotenia jeho kvality, Škola bude neustále dbať na 

implementáciu najmodernejších a najprogresívnejších vyučovacích metód, najmä: 

a) výučbový proces s možnosťou voľby z aspoň  troch jazykov, konkrétne slovenského, 

maďarského a anglického; 

b) dosahovania čo najkvalitnejších výsledkov žiakov a umožňovanie žiakom zapojiť sa 

do akejkoľvek lokálnej, štátnej alebo medzinárodnej súťaže, či už z oblasti vedy alebo 

kultúry a umenia; 

c) športový výcvik, športovú prípravu a iné zlepšovanie vedomostí, zručností 

a schopností žiakov v tejto oblasti; preventívne aktivity v oblasti ochrany 

a bezpečnosti; kultúra, umelecké aktivity, hra na hudobných nástrojoch, folklór; 

d) posilňovanie úcty k rodičom a ostatným osobám, kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám Slovenskej republiky; a 

akékoľvek iné aktivity a procesy rozvíjajúce vzdelanostný a kultúrno-spoločenský rast 

žiakov. 

 

SPOLUPRÁCA ZMLUVNÝCH STRÁN A PRÁVA A POVINNOSTI 

13. Škola sa zaväzuje, že bude Obci a Obecnému združeniu odovzdávať pravidelné výkazy, a to 

na mesačnej  báze, ktoré budú obsahovať najmä účtovné údaje rozdelené do nasledovných 

položiek: 

a) počet pedagógov a súvisiace mzdové náklady, 

b) počet nepedagógov a súvisiace mzdové náklady, 

c) počet zamestnancov Jedálne a súvisiace mzdové náklady, 

d) náklady na správu a prevádzku Budovy Školy, 

e) náklady na prevádzku základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne 

f) výkaz ziskov a strát, súvahu, hlavnú knihu s analytickou evidenciou 

V prípade, ak Obec alebo Obecné združenie budú požadovať vysvetlenie jednotlivých 

položiek, resp. detailnejší rozpis, Škola je povinná v určenej lehote zaslať požadované 

vysvetlenie. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Obec a Obecné združenie majú právo dohliadať na výkon 

Školy v rámci poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom a majú právo 

usmerňovať vedenie Školy pri jej činnosti, na čo Obecné združenie ako zriaďovateľ Školy 

týmto výslovne splnomocňuje Obec a Škola sa zaväzuje takéto usmernenia akceptovať 

a postupovať v súlade s nimi. Obec má právo delegovať do Rady školy 5 osôb a to starostu 

Obce a Obcou určené ďalšie 4 osoby. Obec a Obecné združenie sa zaväzujú, že budú konať 

výlučne so zámerom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie výučby žiakov 

Školy. Obec má zároveň právo udeľovať Škole záväzné pokyny aj ohľadom personálneho 

a technické vybavenia Školy a ďalšie pokyny, samozrejme tak, aby nedošlo zo strany Školy 

splnením takéhoto pokynu k porušeniu právnych predpisov. Ak má Škola za to, že môže 

splnením pokynu Obce dôjsť k porušeniu právneho predpisu, je povinná bezodkladne 



o tejto skutočnosti informovať Obec a navrhnúť iný postup/riešenie pri dosiahnutí toho 

istého cieľa/zámeru. 

15. Škola sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy a právne 

normy a regulácie, ktoré sa vzťahujú na výkon jej činnosti, pričom sa bude snažiť, aby 

s finančnými prostriedkami nakladala čo najhospodárnejšie, a to napríklad tým, že bude 

zamestnávať taký počet zamestnancov, ktorý je nevyhnutný na prevádzku školy 

s ohľadom na zabezpečenie čo najvyššej úrovne vzdelávania žiakov Školy (v zmysle 

Správy o stave školstva na Slovensku  a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho 

rozvoja z roku 2013 je počet žiakov na učiteľa v základných školách nasledovný: ročníky 1 

– 4 to je 17,1; a v ročníkoch 5 – 9 to je 13,6); pričom Škola sa zaväzuje, že počet žiakov na 

učiteľa sa nebude znižovať, resp. bude dosahovať minimálne aktuálny priemeru na 

Slovensku. 

16. Škola za zaväzuje, že s finančnými prostriedkami bude nakladať zodpovedne 

a transparentne. Za účelom nakladania s finančnými prostriedkami Škola bude primerane 

aplikovať zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

17. Škola sa zaväzuje, že bude uhrádzať všetky svoje finančné záväzky zo zmluvných vzťahov, 

nielen z tohto zmluvného vzťahu, v lehote splatnosti, a to najmä z dôvodu, aby 

nepoškodzovala dobré meno Školy, Obecného združenia a Obce. V prípade, ak Škola nie je 

schopná uhradiť akýkoľvek svoj finančný záväzok v lehote splatnosti, je povinná písomne 

informovať Obec a Obecné združenie o tejto skutočnosti spolu s odôvodnením vzniknutej 

situácie ako aj návrhom na riešenie a návrhom na predchádzanie takejto situácii do 

budúcna. 

18. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri plnení 

svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, najmä pri plnení ohlasovacích, odhlasovacích 

a prihlasovacích povinností ohľadom zamestnancov voči daňovým úradom, zdravotným 

poisťovniam, Sociálnej poisťovni, príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Inšpektorátu práce, ako aj iných povinností voči všetkým ostatným verejnoprávnym a 

súkromnoprávnym inštitúciám a subjektom, voči ktorým im vzniknú akékoľvek 

povinnosti v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy. 

19. Škola sa zaväzuje poskytovať Obci všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť, najmä 

s ohľadom na spôsob financovania školských zariadení v Slovenskej republike, 

a poskytovať najmä finančné plány na najbližší školský rok. 

20. V prípade, ak Škola bude vykazovať kladný hospodársky výsledok za účtovný rok, je 

povinná o tejto skutočnosti informovať Obec a Obecné združenie v lehote 30 dní po 

uplynutí účtovného roka  a zároveň im predloží návrh na ich použitie, pričom Škola sa 

zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade so záväzným pokynom Obce. 

 

 

PREVÁDZKOVANIE JEDÁLNE 

21. Obec týmto prenecháva do užívania Škole nielen priestory Jedálne ale aj samotnej kuchyne 

s priľahlými priestormi, ktoré sa nachádzajú v Budove Školy, ale aj samotné jej vybavenie, 

t.j. hnuteľný majetok (riad, kuchynské strojno-technologické vybavenie). Zoznam 

hnuteľného majetku tvorí Prílohu č. 1. 

22. Obec a Škola sa dohodli na nájomnom za vybavenie Jedálne vo výške 500,- €/ mesiac bez 

DPH a nájomné bude splatné na základe faktúry vystavenej Obcou začiatkom mesiaca za 

príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť faktúry bude 15 dní. 

23. Škola sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavať všetky príslušné právne predpisy, normy a 

štandardy týkajúce sa prípravy jedál pre žiakov Školy, najmä čo sa týka kvality jedál, 

gramáže, pestrosti stravy a pod. 



24. Škola sa zaväzuje, že bude zamestnávať taký počet zamestnancov v Jedálni, aby ich počet 

bol adekvátny vzhľadom na počet žiakov a zamestnancov Školy, respektíve stravníkov 

školskej jedálne. 

25. Škola sa zaväzuje, že prípravu, výdaj a konzumáciu jedál stravníkov (jej žiakov 

a zamestnancov) v čase ich pobytu v Škole alebo inom školskom zriadení, príp. aj v čase 

školských prázdnin, ak bude v prevádzke, zabezpečí výhradne prostredníctvom Jedálne. 

So súhlasom Obecného združenia, Obce a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva sa môžu v Jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY A SANKCIE 

26. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

27. Zmluvu možno zrušiť písomnou dohodou všetkých Zmluvných strán. 

28. V prípade, že Škola podľa názoru Obce nebude dosahovať požadované výsledky, Obec 

Škole tieto nedostatky vytkne v písomnej forme a odporučí ďalší postup. Škola sa zaväzuje 

vykonať všetky opatrenia potrebné na odstránenie nedostatkov a zlepšenie výsledkov 

žiakov v porovnaní s inými obdobnými školami, najmä vykonať personálne a organizačné 

zmeny  obsiahnuté v upozornení Obce.  

29. V prípade, že Škola nevykoná nápravu v zmysle predošlého bodu Zmluvy, resp. napriek 

opakovanému upozorneniu zo strany Obce, si neplní naďalej svoje povinnosti vyplývajúce 

z tejto Zmluvy (napríklad povinnosti uvedené v bode 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 

23, 24), má Obec právo jednostranne zvýšiť nájom za Budovy Školy na 5.000,- € mesačne 

bez DPH, s čím Škola podpisom tejto Zmluvy vyjadruje výslovný neodvolateľný súhlas. 

Dôvodom takejto dohody je skutočnosť, že Obec ako vlastník nehnuteľností prenecháva 

Budovu Školy do užívania Školy za nájomné vo výške uvedenej v bode 9 tejto Zmluvy, 

pričom dôvodom takejto výšky nájomného je istá forma podpory zo strany Obce, ktorá 

takýmto spôsobom podporuje výchovu a vzdelávanie v regióne. Zároveň má Obec právo 

vypovedať túto Zmluvu, pričom výpovedná lehota uplynie vždy k 30.06. príslušného 

kalendárneho roka. 

30. Škola a Obecné združenie majú právo vypovedať túto Zmluvu v prípade porušenia 

povinností zo strany Obce vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 

minimálne 6 mesiacov s tým, že uplynie vždy až k 30.06. príslušného kalendárneho roka. 

31.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

32. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

33. Prílohami Zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1 – Zoznam hnuteľného majetku v Jedálni. 

34. Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia Zmluvy im nie sú známe žiadne okolnosti, 

ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie tejto Zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou 

prekážkou v plnení predmetu tejto Zmluvy. 

35. Táto Zmluva a právne vzťahy v nej výslovne neupravené sa v ďalších aspektoch riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

36. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami k Zmluve, 

podpísanými všetkými Zmluvnými stranami. 

37. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou si budú 

doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú 

aj dňom, kedy sa vrátila odosielajúcej Zmluvnej strane ako nedoručená. 



38. Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných kontaktných údajov je 

Zmluvná strana, u ktorej  k zmene došlo, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej 

Zmluvnej strane spolu s uvedením nového kontaktného údaju, najmä novej adresy pre 

doručovanie, nového čísla účtu, a pod. 

39. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, 

ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu 

nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho strany boli 

použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti nahrádzaného ustanovenia. 

Neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo 

neplatné alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté. 

40. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú 

stranu. 

41. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú k podpisu Zmluvy 

oprávnené, s jej obsahom sa oboznámili a jej zneniu porozumeli. Zmluva bola uzatvorená 

po vzájomnej dohode Zmluvných strán, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s ňou ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Kechneci, dňa [22.5.2020]                                 V Kechneci, dňa [22.5.2020]

   

 

Za Školu: 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Súkromná základná škola, Kechnec 13 

Mgr. Ibolya Straussová, riaditeľka 

 

Za Obec: 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Obec Kechnec 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta 

 

 

V Kechneci, dňa [12.5.2020]  

 

Za Obecné združenie: 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Obecné združenie občanov telesnej  

kultúry, školstva, zdravia  

a ochrany ŽP Kechnec 

Alena Dudášová, predseda združenia 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Zoznam hnuteľného majetku v Jedálni 


