Zmluva o poskytnutí
ú č t o v n ý c h a p o r a d e n s k ý ch s l u ž i e b
podľa § 269 ods.2 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení uzavretá medzi zmluvnými stranami
Odberateľ
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
v zastúpení:
(ďalej len „Odberateľ“)
a
ÚEP, spol. s r. o.,
Hospodárska 53, 917 01 Trnava
IČO: 36 222 879
DIČ: 2021356227
IČ DPH:SK2021356227
v zastúpení: Ing. Natália Herdová
Bankové spojenie: Tatra banka, Trnava
názov účtu: ÚEP, spol. s r.o.
číslo účtu: 2629760567/ 1100
(ďalej len ” Dodávateľ“)

Článok I.
Základné záväzky zmluvných strán
Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje, že poskytne odberateľovi služby v oblasti
účtovného a ekonomického poradenstva v rozsahu a spôsobom podľa ustanovení tejto
zmluvy a odberateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dodávateľovi odplatu vo
výške a spôsobom podľa článku V. tejto zmluvy.
Článok II.
Základné úlohy dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať účtovné práce pre odberateľa podľa ustanovení zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
Článok III.
Podmienky poskytovania služieb
1.
2.

Odberateľ priebežne predkladá dodávateľovi prvotné podklady k spracovaniu.
Odberateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť náležitostí prvotných dokladov
predložených k spracovaniu (§ 5 odst. 2 zák. o účt.).

3.

Dodávateľ spracuje účtovné doklady a vykoná účtovné operácie podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov v priestoroch
zabezpečených dodávateľom nie častejšie ako 1-krát do mesiaca, a to po obdržaní
dokladov na spracovanie, prostriedkami výpočtovej techniky.
4. Ďalšiu operatívnu evidenciu predpísanú opatreniami MF SR, ktorými sa ustanovujú
postupy účtovania, vedie odberateľ.
5. Dodávateľ vykoná ročnú účtovnú uzávierku, spracuje ročnú účtovnú závierku a priznanie
k dani z príjmov právnických osôb.
6. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých získaných informáciách, o
ktorých sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy dozvie, s výnimkou ak:
- ide o všeobecne verejne dostupné informácie alebo o také informácie, ktoré sa stanú
verejne dostupné inak ako prostredníctvom dodávateľa,
- informačná povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Dodávateľ sa zaväzuje nakladať s informáciami, o ktorých sa v súvislosti s plnením tejto
zmluvy o odberateľovi dozvedel, ako s dôvernými a bez predchádzajúceho súhlasu
odberateľa ich žiadnej tretej osobe neposkytnúť, s výnimkou tých prípadov, ak je nutné
tieto informácie tretej osobe v súvislosti s plnením tejto zmluvy oznámiť. V takýchto
prípadoch zaviaže dodávateľ tretiu stranu povinnosťou nakladať s informáciami ako
s dôvernými. Povinnosť mlčanlivosti trvá naďalej aj po ukončení vzťahu založeného
touto zmluvou.
Článok IV.
Súčinnosť dodávateľa a odberateľa
Pre úspešné splnenie tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri plnení úloh
dodávateľa.
Článok V.
Odmena za činnosť dodávateľa
1. Ak dodávateľ bude plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy, vzniká mu nárok
na mesačnú odmenu za spracovanie účtovnej agendy ........................ bez DPH.
2. Za spracovanie evidencie DPH je dohodnutá odmena ....... bez DPH za zdaňovacie
obdobie.
3. Za vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je dohodnutá odmena
...... bez DPH /daňové priznanie.
4. Za spracovanie účtovnej uzávierky a závierky vrátane daňového priznania k dani
z príjmov právnických osôb je dohodnutá odmena ............... bez DPH
5. Za spracovanie mesačných miezd zamestnancov, ročného zúčtovania dane zo závislej
činnosti zamestnancov a za ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov
prináleží dodávateľovi odmena vo výške ........ bez DPH / zamestnanec/mesiac.
6. Odmena za ekonomické a účtovné poradenstvo je dohodnutá na ....... bez DPH/hod.
7. Odmena podľa článku V., odsek 1 tejto zmluvy je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry
dodávateľa odberateľovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený o mieru čistej inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšiť odmenu od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po jej
oficiálnom zverejnení Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Článok VI.
Zodpovednosť za škody
V prípade porušenia povinností dodávateľa, ktoré sú definované v tejto zmluve, zodpovedá
dodávateľ v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky za škody, ktoré týmto
odberateľovi vzniknú. Za porušenie povinností dodávateľa v zmysle predchádzajúcej vety
sa nepovažuje, ak predmetné informácie boli nesprávne alebo nepresné a boli poskytnuté
dodávateľovi odberateľom, resp. ich v dôsledku absencie súčinnosti nebolo možné zistiť
od odberateľa. V prípade, ak bola takáto škoda spôsobená aj zavinením odberateľa, znáša
škodu aj odberateľ.
Článok VII.
Realizácia predmetu zmluvy
1. Účtovné služby, ktoré sú predmetom zmluvy, budú poskytované po dohode odberateľa
a dodávateľa v priestoroch dodávateľa.
2. Súčasťou realizácie predmetu zmluvy bude možnosť od odberateľa požadovať v prípade
potreby operatívne informácie (telefonicky, faxom, e-mailom).
Článok VIII.
Doba trvania zmluvy
1.
2.

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pričom nároky v zmysle čl. V. tejto zmluvy
pretrvávajú až do ich splnenia.
Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po jej doručení. Vypovedanie musí byť uskutočnené písomnou formou. Inak je možné
zmluvu vypovedať dohodou.
Článok IX.
Právny režim

1. Táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že prípadné spory z tejto zmluvy sa budú snažiť prednostne
riešiť dohodou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov vzniknutých na základe porušenia tejto
zmluvy budú riešiť súdnou cestou.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Odberateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že o obsahu tejto zmluvy a všetkých informáciách
súvisiacich s realizáciou tejto zmluvy zachovajú mlčanlivosť, aj po skončení zmluvného
vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny adresy alebo sídla, obchodného mena,
právnej formy alebo zmeny štatutárnych orgánov alebo kontaktných osôb si vzájomne
oznámia tieto skutočnosti do 10 dní od právoplatnosti týchto zmien.
4. Zmluva je uzavretá na základe slobodnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná
zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité,
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
7. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomného dodatku.
V Trnave dňa ..................

---------------------------------------

V Trnave dňa .......................

---------------------------------------

