
Zmlnva o vedení účtovníctva a účtovnej evidencie
uzatvorená medzi účastníkmi

ÚČTOVNÍCTVO MBK, s.r.o.
Hviezdoslavova 1016/161
90031 Stupava
ICO: 45882240
IČ DPH: SK20231 18801
Zapísaná v Obch.registri OS BA 1, Oddiel: Sro, Vložka č.68023/B
v mene ktorej koná konateľ:
Mária Kovárová
/ďalej ako „poskytovateľ“/
a
Lozorno spoi. s r.o.
Hlavná 1
90055 Lozorno
IČO: 44852142
IČDPH: 2022849774
Zapísaná v Obch.registri OS BA 1, Oddiel: Sro, Vložka 59238/B
v mene ktorej konáý konateľka:
Lucia Hájniková

/d‘alej ako „obj ednávateľ“/

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonov.

Článok II.
Rozsah, forma a obsah vedenia účtovnej evidencie

Poskytovateľ sa zaväzuje viest‘ objednávateľovi podvojné účtovníctvo, týkajúce sa jeho
podnikateľskej činnosti.
V rámci tohto záväzku bude pre obj ednávateľa:
-spracovávat‘ mesačne dodané účtovné doklady a viesť zákonorn stanovené účtovné knihy a

evidenciu,
- vyhotovovaf podklady pre daňové priznanie DPH, vrátane jeho vyplnenia

a odovzdania na príslušný DU elektronicky,
- spracovanie miezd a vedenie mzdovej a personálnej agendy a tornu prislúchajúce výkazy pre

Zdravotné poist‘ovne, Sociálnu poist‘ovňu a Daňový úrad.
- zůčastňovaf sa na požiadanie spolu s objednávateľom prípadných kontrol DU, ZP, a SP,
- informovat‘ odberateľa o všetkých zmenách v legislatíve pre neho podstatných a na jeho



žiadosť poskytovaf kedykoľvek ůčtovné konzultácie,
- vyhotovovaf ročnú účtovnú závierku a podklady pre daňové priznaníe dane z príjmu

právnických osób vrátane povinných príloh,

Článok III.
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvára od 1.februára 2017 na dobu neurčitú.

Článok IV.
Povinnosti poskytovatePa

1. Poskytovateľ je povinný postupovať pri výkone dohodnutých činností v sůlade s platnými
právnymi predpismi a v súlade so záujmami klienta.

2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčaniivost‘ o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s vedením účtovnej evidencie pre obj ednávateľa.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavaf všetky povinnosti stanovené zákonom Č. 428/2002
Zb o ochrane osobnych udajov a zavazuje sa cbramf osobne udaje spristupnene mu
obj ednávateľom. Poskytovateľ je oprávncný spracovávať osobné údaje v rozsahu — titul,
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné Číslo, adresa, vzdelanie, pnp. ině osobné údaje,
uvedených v Cl. II. tejto zmluvy.

Článok V.
Povinnosti objednávatel‘a

1. Objednávateľ je povinný včas predkladať a oboznamovaf poskytovateľa so všetkými
skutočnosťami, ktoré majú vzt‘ah s výkonom činnosti poskytovatcľa podľa tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje pre účely vedenia evidencie predkladať poskytovateľovi
v dohodnutých lehotách podklady a informácie potrebné pre riadne ph~enie činností podľa
tejto zmluvy. V prípade nemožnosti splnenia si uvedenej povinnosti zo strany
obj ednávateľa je obj ednávateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovat‘
poskytovateľa s uvedením termínu dodatoČněho predloženia dokladov.

Článok VL
Cena plnenia

1. Cena plnenia v rozsahu tejto zmluvy bude fakturovaná kvartálne vždy k poslednému dňu
mesiaca v sume 700,- € (bez DPH)

2. Akékoľvek zmeny výšky ceny plnenia musia byť vykonané písonme So súhlasom oboch
zmluvných strán.

Článok VII.
Zodpovednosť za škodu

1. Poskytovateľ nezodpovedá za vady prípadne ině škody, ktoré boli spósobené nesprávnymi
dokladmi alebo informáciami zo strany obj ednávateľa, ak ani pri vynaložení maximálnej
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosf.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a prípadné následné škody, ak na možnost‘ ich vzniku
objednávateľa upozornil.



3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a prípadné následné škody, ktoré boli spósobené
poskytnutím neúplných alebo nepravdivých dokladov a informácií zo strany objednávateľa.

Článok VIII.
Ukončenie platnosti zmluvy

1. Obe zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu v Iehote dvoch mesiacov.
Výpovedná lehota Začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci
v ktorom bola výpoveď zo zmluvy doručená druhej nnluvnej strane.

2. V súvislosti s výpoveďou zmluvy je poskytovateľ povinný upozorniť obj ednávateľa
na prípadnú nemožnosť niektorých dohodnutých úkonov a možnosť vzniku určitých
škód.

3. Objednávateľje oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou
vprípadeak: ‚

aJ dodávateľom bob porušené obchodně tajomstvo, alebo jeho konanie naplňa
skutkovú podstatu nekalej súfaže,
b/ dodávateľ úmyselne alebo z nedbanlivosti spósobil obj ednávateľovi škodu

4. Poskytovateľje oprávnený jednostranne odstúpif od zmluvy s okamžitou platnosťou
v prípade ak objednávateľ jev omeškaní s úhradou ceny plnenia viac ako 30 dní.

Článok IX.

1. Táto zmluva sa móže doplňovať a meniť len písomným dodatkom podpísaným
obidvomi zmluvnými stranami.

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach pre potreby každej zmluvnej strany.
3. Táto zmluvaje účinná od 1.februára .2017.

ŮČTOVNÍCTV() MBK, s.r.o.
V Stupave, 3001 2017 Hviczdodnvova 1016fl6i9W) 31 Stupava

Ičo: 45882240
LOZORNO ~ . IČDPII:5K20231183Q1
Hlavná 1, 90055 .c~o~n

IČ~~4852 4-~
IčDPH: ~ 022 ‘~7?‘

Lozorno spol. .0. - objednávateľ UČTOVNÍCTVO MBK,s.r.o.
-poskytovateľ


