ZMLUVA
o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

čl. 1
Zmluvné strany

Dodávateľ:

Ing. Terézia Rybárová
Hájniky 6
900 21 Svätý Jur
IČO: 32 194 790
DIČ: 1025404061
osvedčuje právo konať na základe zápisu v ž ivnostenskom
registri číslo: 522/2002, zo dňa 12.04.2002 Okresným úradom
PEZ INOK

Objednávateľ: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ : 2023345962
zastúpené (v mene koná): Ing.Martin Zbudila
výkonný riaditeľ, na základe poverenia Správnej rady
Čl. II
Predmet zmluvy
(1)

Dodávateľ sa zaväzuje posky tovať Objednávateľovi účtovnícke služby
nasledovnom rozsahu :

v

a) Dodávateľ

zabezpečí

priebežné

vedenie

účtovníctva

na

základe

predložených dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Zb. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o účtovníctve");
b) Dodávateľ bude spracovávať priebežné účtovné výkazy, súvahu a výkaz
ziskov a strát;
c) Dodávateľ zabezpečí evidenciu DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon
o DPH" ) a bude spracovávať daňové priznania DPH za príslušné obdobia
a v zákonných lehotách podľa registrácie platiteľa DPH;
d) vypracuje priznanie dane z príjmu právnických osôb;
e) spracuje ročnú účtovnú závierku;
f) vypracuje štatistické a iné výkazy vyžadované všeobecne záväznými
právnymi predpismi, na požiadanie klienta alebo orgánov verejnej moci;
g) zabezpečí plnenie ďalších povinností podľa zákona o účtovníctve, zákona o
DPH a súvisiacich právnych predpisov.
(2)

Objednávateľ sa zaväzuje, že :
a) Dodávateľovi za poskytnutie účtovných služieb zaplatí dohodnutú odmenu a
bude dodržiavať platobné podmienky uvedené v čl. III tejto zmluvy;
b) bude neodkladne, najneskôr do 1 O. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci,
za ktorý má byť príslušný účtovný výkaz spracovaný, predkladať prvotné
doklady na zaúčtovanie a spracovanie, pričom na nich písomne označí
súhlas s ich zaúčtovaním;
c) účtovné doklady poskytne Dodávateľovi na svojej kontaktnej adrese
Kýčerského 5, Bratislava, kde účtovnícke služby budú aj vykonávané.
Čl. 111
Cena plnenia

Odmena za poskytnutie účtovných služieb bola dohodnutá vo výške 2.325,- EUR

( slovom : dvetisíctristodvadsat'päť eur ) za kalendárny štvrťrok.
Objednávateľ sa zaväzuje platiť odmenu na bankový účet Dodávateľa v lehote
splatnosti podľa doručenej faktúry Dodávateľa za riadne vykonané služby; lehota
splatnosti nemôže byť kratšia, ako 15 ( pätnásť ) dní od doručenia faktúry
Objednávateľovi.
čl. IV
Povinnosti Dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať účtovnícke služby s odbornou starostlivosťou,
riadne a včas, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými a inými právnymi
predpismi.
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi poskytovať upozornenia a usmernenia za
účelom dodržiavania zákona o účtovníctve, zákona o DPH a ďalších súvisiacich
právnych predpisov.
Dodávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku
porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy.
Dodávateľ

za

zaväzuje,

že

umožní

Objednávateľovi

uskutočňovať

kontrolu

vykonávania účtovníckych služieb a za týmto účelom mu poskytne všetku potrebnú
súčinnosť.
čl.

v

Trvanie a zánik zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom uverejnenia podľa osobitného predpisu.
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splatnosti podľa doručenej faktúry Dodávateľa za riadne vykonané služby; lehota
splatnosti nemôže byt' kratšia, ako 15 ( pätnásť ) dní od doručenia faktúry
Objednávateľovi.
čl. IV
Povinnosti Dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať účtovnícke služby s odbornou starostlivosťou,
riadne a včas, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými a inými právnymi
predpismi.
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi poskytovať upozornenia a usmernenia za
účelom dodržiavania zákona o účtovníctve, zákona o DPH a ďalších súvisiacich
právnych predpisov.
Dodávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku
porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy.
Dodávateľ

za

zaväzuje,

že

umožní

Objednávateľovi

uskutočňovať

kontrolu

vykonávania účtovníckych služieb a za týmto účelom mu poskytne všetku potrebnú
súčinnosť.
čl.

v

Trvanie a zánik zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom uverejnenia podľa osobitného predpisu.

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2012.
Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím dohodnutej doby trvania,
b) výpoveďou Dodávateľa,
c) výpoveďou Objednávateľa.
Dodávateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať, ak sa Objednávateľ dostane do
omeškania so zaplatením odmeny podľa čl. III tejto zmluvy a túto nezaplatí ani v lehote
1O ( desiatich ) dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné plnenie
Objednávateľovi.

Výpovedná

lehota je

jednomesačná a začína plynúť v deň

nasledujúci po doručení písomnej výpovede Objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je
jednomesačná a začína plynúť v deň nasledujúci po doručení písomnej výpovede
Dodávateľovi.
Čl. Vl
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v 3 ( troch ) vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany
obdržia objednávateľ 2 ( dve ) vyhotovenia a dodávateľ 1 ( jedno ) vyhotovenie.
Na dôkaz súhlasu a porozumenia s obsahom tejto zmluvy pripájajú zmluvné strany
svoje podpisy.

ČL
Podpisy zmluvných strán

1

