Zmluva o vedení účtovníctva
_________________________________________________________________________
Zmluvné strany:
1/ Obchodné meno: Obecné služby Sp.Teplica s.r.o.
Sídlo: Obrancov mieru 454,059 34 Spišská Teplica, Slovenská republika
IČO: 12 345 67
DIČ : 2120383023
IČ DPH: SK2120383023
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Vložka č. 74/P
Zastúpená: Ing. Radoslav Šeliga konateľ
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2/ Obchodné meno: Magdaléna Liptajová
Sídlo: SNP 100,059 16 Hranovnica, Slovenská republika
IČO: 42038111
DIČ : 1042156830
Registrácia: Obvodný úrad v Poprade OŽP-1/2006/11384-2/CR1,č. živnostenského
registra 740-21138
Zastúpená: Magdaléna Liptajová
(ďalej len „Dodávateľ“)
(objednávateľ a dodávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako
„zmluvná strana“)
sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o vedení účtovníctva (ďalej len „zmluva“) v zmysle
ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za
nasledovných podmienok:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vedenie podvojného účtovníctva v rozsahu zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania s
nasledovnou špecifikáciou:
 Spracovanie a predkontácia predložených dokladov,
 Spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy,
 Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, evidencia vydaných, prijatých faktúr,
 Evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH,
 Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zaúčtovanie odpisov
majetku,
 Spracovanie podkladov na inventarizáciu majetku,
 Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov,
 Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,
 Spracovanie ročnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky vrátane
príslušných výkazov,




Vypracovanie mzdovej agendy,
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa platnej legislatívy.
Článok II.
Odmena a jej splatnosť

1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe odmeňovania: za spracovanie
účtovnej evidencie patrí Dodávateľovi odmena 125,- Eur (slovom: stodvadsaťpäť)
mesačne.
Splatnosť odmeny je na základe základe faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví do 10 dní po
skončení kalendárneho mesiaca a dohodnutá odmena bude uhradená odberateľom
bezhotovostne na číslo účtu 0493040704/0900, IBAN SK71 0900 0000 0004 9304
0704 vedený v SLSP, a.s. po obdržaní faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa
jej preukázateľného doručenia.

Článok III.
Čas plnenia
Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas, nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden (1)
rovnopis a dodávateľ obdrží jeden (1) rovnopis.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

Spišská Teplica dňa 30.07.2018

Spišská Teplica dňa 30.07.2018

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Magdaléna Liptajová

Ing. Radoslav Šeliga, konateľ

