
ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ  ÚČTOVNÝCH  SLUŽIEB 
Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno:  Obec Rakytník  

Sídlo:    Rakytník 15, 980 21 Rakytník 

IČO:    00649970 

ďalej len „objednávateľ“ 

a 

Obchodné meno:   Tímea Katona 

Sídlo:    Rybárska 3, 979 01 Rimavská Sobota 

IČO:    52 739 724 

ďalej len „poskytovateľ“ 

 

Sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy: 

 

Článok I. 

Predmet poskytovaných služieb 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje viesť pre objednávateľa účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o účtovníctve“/ a Opatrení 

Ministerstva financií SR o vedení podvojného účtovníctva a ďalšie právne predpisy viažuce sa 

k činnosti regionálnych rozvojových agentúr.  

 

2. Spracovanie účtovnej agendy pre objednávateľa podľa bodu 1. tejto zmluvy zahŕňa: 

 

 Kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov účtovníctva pred 

zaúčtovaním v zmysle § 11 zákona o účtovníctve 

 Spracovanie podvojného účtovníctva za posudzované účtovné obdobie v rozsahu účtovných 

prípadov a spracovanie riadnej účtovnej závierky a daňového priznania za daný rok.  

Účtovnícke práce budú vykonávané v plnom rozsahu v súlade so zákonom o účtovníctve, 

opatreniami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  s ich vykonávacími 

predpismi a všetkými platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní. 

 Spolupráca pri inventarizácií majetku a účtov v zmysle legislatívnych požiadaviek  

 Poskytovanie ekonomického a účtovného poradenstva, ako aj poradenstva pri zavádzaní 

administratívy, obehu dokladov a pod.  

 

Článok II. 

Doba poskytovaných služieb 

 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.03.2020 a je platná a účinná dňom jej 

podpísania oboma zmluvnými stranami 

 

2. Vypovedať túto zmluvu je možné písomne dohodou alebo písomne ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán i bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a výpovedná doba 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

 

 

Článok III 

Čas dodania dokladov a prevzatia služieb 

 

1. Klient je povinný odovzdať kompletné a bezchybné účtovné doklady na spracovanie 

poskytovateľovi. Jedná sa najmä o tieto doklady: pokladničné príjmové a výdavkové doklady, 

dodávateľské a odberateľské faktúry, výpisy z bankových účtov a výšky vyplácaných miezd 

a odvodov z miezd, skladového hospodárstva, kópie uzavretých zmlúv, evidencie prevádzky 

motorových vozidiel, a iné.  

 

 



2. V prípade, že služby poskytnuté poskytovateľom budú vykazovať v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo s dohodou zmluvných strán obsahové či formálne 

nedostatky, má klient nárok na bezplatné odstránenie zistených nedostatkov: nárok klienta na 

náhradu prípadnej škody spôsobenej takýmito nedostatkami tým nie je dotknutý.  

 

3. Klient zaručuje, že všetky účtovné doklady predkladané na zaúčtovanie sú úplné, formálne 

a vecne správne. Ak poskytovateľ zistí, že doklady klienta vykazujú nedostatky, alebo ak zistí 

akúkoľvek inú skutočnosť týkajúcu sa poskytnutých dokladov klienta, ktorá by mohla mať 

negatívny dopad na klienta, je povinný klienta na to písomne upozorniť a obe zmluvné strany 

sú povinné zistené nedostatky prerokovať. Klient je povinný zvážiť pripomienky 

poskytovateľa týkajúce sa predkladaných dokladov. V prípade, že uvedené pripomienky 

poskytovateľa nebudú zo strany klienta rešpektované, poskytovateľ nie je zodpovedný za 

vecnú a číselnú správnosť zaúčtovaných dokladov vykazujúcich nedostatky. 

 

4. V prípade omeškania klienta pri odovzdávaní účtovných dokladov, poskytovateľ nezodpovedá 

za prípadný vznik škody v dôsledku ich oneskoreného spracovania. 

 

 

Článok IV. 

Odmena za poskytované služby 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za poskytované služby vo výške 300,- EUR 

mesačne (slovom : tristo). Cena zahŕňa úkony uvedené v článku I. tejto zmluvy. Poskytovateľ 

nie je platca DPH. 

 

2. V prípade ak klientovi za služby vykonávané poskytovateľom, vznikne škoda, zmluvné strany 

sa dohodli, že klient je oprávnený požadovať od poskytovateľa náhradu spôsobenej škody, 

ktorá vznikne úmyselným porušením alebo hrubým zanedbaním povinností zo strany 

poskytovateľa. 

 

Článok V 

Miesto plnenia 

 

Dohodnuté služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v kancelárii klienta a príprava účtovných 

dokladov bude realizovaná v sídle poskytovateľa.  

 

 

Článok VI 

Zachovanie mlčanlivosti 

 

Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu informácií získaných od klienta voči tretím 

osobám v súvislosti s plneniami podľa tejto zmluvy a neposkytovať ich tretím osobám aj po ukončení 

zmluvného vzťahu. V prípade porušenia tohto ustanovenia zodpovedá poskytovateľ za škodu, ktorú 

tým spôsobí klientovi v plnej výške. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len vzájomnou dohodou, v písomnej forme, 

ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy vo forme dodatku. 

 

2. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a uzatvárajú 

je slobodne a bez nátlaku. 

 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, s platnosťou originálu, po jednom pre každú 

zmluvnú stranu. 

 

 

Rakytník, dňa 28.02.2020 

 

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

                Ján Rencsok             Tímea Katona       


