
Zmluva o poskytovaní činností  
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 

(ďalej len zmluva) 
 

1. objednávateľom: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 
   Obrancov mieru 454 
   059 34  Spišská Teplica 
   IČO: 50552597  

DIČ: 2120383023 
IČ DPH: SK2120383023 

   zapísaná: Obchodný register Okr. súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 33674/P 
štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Šeliga, konateľ 

    

a 

 

2. poskytovateľom: Ing. Martina Remeňová 

                           sídlo: Kišovce 285, 059 12  Hôrka 

   IČO: 46752251 

   DIČ: 1079931941 

bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Poprad 

   číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 2621 9017 

               zapísaná: Živnostenský register 740-27989 

poskytovateľ nie je platcom DPH 

 
 

Čl. l 

Predmet plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto zmluvy poskytovať objednávateľovi činnosti 

uvedené v bode 2. a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všestrannú spoluprácu 

a zaplatiť mu za poskytnuté činnosti dohodnutú odplatu.  

2. Dohodnutými činnosťami podľa bodu 1 sú: 

 účtovníctvo objednávateľa podľa zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, 

 mzdová agenda objednávateľa a s tým súvisiace daňové a odvodové povinnosti objednávateľa 

a povinnosti vyplývajúce z predpisov o nútenom výkone rozhodnutia,  

 daňové a majetkové priznanie objednávateľa a ostatné činnosti súvisiace so vznikom daňovej 

povinnosti podľa zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších 

predpisov bez daňového poradenstva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 činnosti vyplývajúce z povinností objednávateľa podľa zák. č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. ll 

Práva o povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli poskytovateľovi predložené všetky podklady, ktoré sú 

potrebné pre vykonanie činností podľa tejto zmluvy a aby bol poskytovateľ oboznámený so všetkými 

skutočnosťami, ktoré môžu mať význam pre splnenie jeho povinností. Poskytovateľ nenesie 
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zodpovednosť za vady vykonanej činnosti v prípade porušenia povinností objednávateľa uvedených 

v predchádzajúcej vete.  

2. Objednávateľ je povinný predložiť na vyzvanie poskytovateľovi všetky doklady, o ktoré poskytovateľ 

požiada, a to v lehote 5 dní od doručenia tohto vyzvania. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje nepožadovať od poskytovateľa žiadne činnosti, ktoré by boli v rozpore 

s právnymi predpismi (napr. falšovanie údajov, zatajovanie skutočností a pod.). V prípade, že 

objednávateľ poruší túto povinnosť, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.   

4. Objednávateľ je oprávnený raz mesačne kontrolovať vykonávanie činností poskytovateľom, a to len 

v pracovný deň a primeraným spôsobom. 

 

Čl. lll 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou a dbať na jemu známe oprávnené záujmy objednávateľa.  

 

Čl. lV 

Odplata a platobné podmienky  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za vykonávanie činností podľa tejto zmluvy 

dohodnutú  

 mesačnú paušálnu odplatu vo výške 150,- Eur (slovom  stopäťdesiat Eur),  

 mesačnú odplatu vo výške 10 Eur (slovom desať Eur)/zamestnanec a 

 jednorazovú odplatu za zostavenie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania k dani 

z príjmov právnickej osoby vo výške 100,- Eur (slovom jednosto  Eur). 

2. Mesačná odplata podľa bodu 1 je splatná na základe faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví za činnosti 

vykonané v príslušnom kalendárnom mesiaci do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Jednorazová odplata je splatná na základe faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po vypracovaní daňového 

priznania k dani z príjmov právnickej osoby. 

3. Splatnosť jednotlivej faktúry je na základe dohody zmluvných strán 14 dní od jej doručenia 

objednávateľovi.           

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak jednotlivá faktúra poskytovateľa nebude mať dohodnuté 

náležitosti, alebo ak faktúra bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený bez 

zbytočného odkladu vrátiť faktúru poskytovateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením 

nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi . 

5. Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu platený prostredníctvom 

banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet poskytovateľa v jeho banke. 
6. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú 
odplatu, môže mu poskytovateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

 

 

Čl. V 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, 
odstúpením poskytovateľa od zmluvy podľa čl. ll bod 3 alebo výpoveďou.  
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana 

k 31.12.2019, pričom výpoveď musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne najneskôr do 

30.11.2019.  

4. V prípade skončenia zmluvného vzťahu sa poskytovateľ zaväzuje ukončiť objednané práce podaním 

účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb v zmysle Čl. I a Čl. IV tejto 

zmluvy v termíne na to určenom.  

5. Predĺženie platnosti zmluvy je možné písomným dodatkom k zmluve po vzájomnej dohode 

zmluvných strán. 

 

  

Čl. Vl 

Ostatné dojednania 

 

1.  Objednané práce bude poskytovateľ vykonávať v sídle alebo prevádzke poskytovateľa. 

2. Objednávateľ vytvorí poskytovateľovi podmienky pre riadny výkon činnosti a poskytne mu všetky 

potrebné informácie a účtovné písomnosti, zmluvy, rozpočty a podnikové smernice s výnimkou 

utajovanej dokumentácie. 

3. Poskytovateľ je povinný vrátiť všetky predložené podklady objednávateľovi bez zbytočného odkladu 

po ich preskúmaní pre účely tejto zmluvy. Poskytovateľ je zároveň povinný zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, s ktorými príde do styku pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. Vll 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa primerane použijú 

ustanovenia príslušných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po 

zverejnení v zmysle platných právnych predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 

tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

V Spišskej Teplici, dňa 15. februára 2019                       

 

 

 

 

 

 

 
objednávateľ   poskytovateľ 

 
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.     Ing. Martina Remeňová 

 
 


