
Zmluva o spracovaní účtovnej agendy 

 
uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

I.  

Zmluvné strany  
DODÁVATEĽ: 

 

Bc. Erika Mikšová - EMI, 

Kukučínova 42, 080 05  Prešov 

IČO: 41548761 

DIČ: 1021035323 

Č. Žo-2005/01614/2/KOK 

 (ďalej len dodávateľ) 

 

a 

 

ODBERATEĽ: 

 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

ul. Janka Borodáča 18 

083 01 Sabinov 

IČO: 00149683 

DIČ: 2020711308 

v zastúpení Zuzana Hudáčová,  poverená vedením 

(ďalej len odberateľ) 

 

II.  

Úvodné ustanovenia  
Dodávateľ je na základe živnostenského listu, ktorého kópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy ako príloha č.1, oprávnený viesť účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazníctvo.  

 

III.  

Predmet zmluvy  
Dodávateľ bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné práce:  

Agenda účtovníctva, rozpočtovníctva a výkazníctva  
1. Kontrolné práce pri vedení účtovnej evidencie v priebehu účtovného obdobia v sústave 

podvojného účtovníctva podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a opatrení MF SR o vedení podvojného účtovníctva pre obce.  

2. Inventarizácia majetku na základe vydaného príkazu na vykonanie inventarizácie podľa §29 a 

§30 zákona o účtovníctve č.431/2002.  

3. Konzultačná a metodická činnosť na základe požiadaviek objednávateľa.   

4. Tvorba rozpočtu, jeho úpravy, predkladanie výkazov do RISSAM. 

5. Spracovanie ročnej účtovnej závierky a riadneho daňového priznania k dani z príjmu právnickej 

osoby. 

 6. Zostavenie výkazu zisku a strát, súvahy, poznámok. 

 

IV.  

Doba trvania zmluvy  
1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy začínajú plynúť nadobudnutím 

účinnosti zmluvy. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne podania týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, 

ktoré objednávateľ vykonal do účinnosti tejto zmluvy.  

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2019 do 31.12.2020. 



3. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť písomnou dohodou alebo uplynutím dvojmesačnej 

výpovednej lehoty, prípadne podľa článku VII. ods. 6 tejto zmluvy. Výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po dni, kedy bola doručená výpoveď.  

 

V.  

Cena predmetu plnenia  
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene plnenia podľa článku III. tejto zmluvy v rozpätí  od 100,- do 

200,- Eur/mesiac, v závislosti od množstva vykonaných prác.  Platba sa uskutoční vždy po 

vystavení faktúry dodávateľom na účet dodávateľa v lehote 14 dní po uplynutí príslušného 

mesiaca.  

 

VI.  

Zodpovednosť, povinnosti a práva dodávateľa  
1. Dodávateľ sa zaväzuje pri uvedenom rozsahu menovaných prác a súvisiacich činnostiach 

postupovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení, najmä:  zákona č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

2. Dodávateľ je zodpovedný za správnosť vykonávaných prác dohodnutých v článku III. tejto 

zmluvy. Ak objednávateľ trvá na takom postupe spracovania, ktorý je v rozpore so všeobecne 

platnými právnymi predpismi, dodávateľ nepreberá za takého spracovanie zodpovednosť.  

3. Dodávateľ je povinný minimálne ústne upozorniť objednávateľa na problémy odhalené pri 

spracovaní údajov.  

4. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní práv podľa článku III. tejto zmluvy dodržiavať všeobecne 

záväzné termíny, prípadne termíny dohodnuté s objednávateľom, ako aj vnútorné predpisy a 

smernice o hospodárení objednávateľa.  

5. Dodávateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach objednávateľa voči 

tretím osobám, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi.  

7. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť najmä za chyby a následné škody:  

 

objednávateľa,  

é nedostatočnou vecnou a formálnou stránkou dokladov (napr. predložený a 

zúčtovaný neoprávnený doklad, neoprávnený náklad, doklad neobsahujúci všetky náležitosti a 

pod.),  

zúčtovacieho obdobia, prípadne vzniknuté v dôsledku ich oneskoreného odovzdania,  

dodávateľ podľa tejto zmluvy, ak ovplyvňujú správnosť prác vykonávaných dodávateľom na 

základe tejto zmluvy.  

 

VII.  

Práva a povinnosti objednávateľa  
1. Objednávateľ má právo požadovať priebežné informácie o dodávateľom vykonávaných 

prácach, pričom špeciálne požadované údaje nahlási vopred aspoň 24 hod..  

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetky a úplné informácie potrebné k 

vykonávaniu dohodnutých prác.  

 

VIII.  

Zvláštne ustanovenia 

1. Miesto výkonu prác: na pracovisku odberateľa, programom umiestneným o odberateľa, ktorý je 

vo vlastníctve odberateľa. 

2. Odberateľ realizuje elektronické zálohovanie údajov. 



3. Ochrana osobných údajov v súlade s legislatívou platnou v SR. 

 

IX.  

Všeobecnú ustanovenia 

Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len vzájomnou písomnou dohodou oboch strán. 

Skutočnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka. 

Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom 

žiadnej zo zmluvných strán. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

X. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva podlieha režimu povinne zverejňovaných zmlúv 

v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v celom rozsahu. 

 

V Sabinove dňa : 2.1.2019 

 

 

 

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

Za dodávateľa Bc. Erika Mikšová     Za odberateľa Zuzana Hudáčová 

 


