
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ÚČTOVNÍCKYCH PRÁC 
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

medzi 
 
 

 
Poskytovateľom: Vedieme účtovníctvo, s.r.o. 
sídlo: Sv. Quirina 28, 050 01 Revúca 
IČO, IČ DPH: 45643962/Sk 20 230 85 537 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, 0512913823 
zastúpený: Katarína Hadžegová 
registrovaný: Vložka číslo:  18718/S 
 

a 
 
Objednávateľom: Obec Muránska Dlhá Lúka 
sídlo: Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca 
IČO, DIČ: 00328545/ 2020724728 
bankové spojenie: VÚB Revúca 25126582/0200 
zastúpená: Ing. Marek Nosko 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy pri poskytovaní mzdových účtovníckych prác upravia 
nepomenovanou zmluvou podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka. s nasledovným znením. 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

Objednávateľ objednáva u poskytovateľa vedenie mzdového účtovníctva  pre jeho spoločnosť a to:  
– vedenie mzdovej evidencie na základe prvotných dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, 
–  spracovanie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a 
dani vyberanej osobitnou sadzbou dane, 
–  ďalšie úkony podľa dohody so štatutárnym orgánom objednávateľa a poskytovateľom. 

Táto zmluva neoprávňuje objednávateľa požadovať od poskytovateľa daňové poradenstvo. 
 
 

III. 
Odmena 

Zmluvné strany sa, v súlade so zákonom o cenách, dohodli na mesačnej odmene za vykonávané práce vo 
výške 300 € (slovom tristo eur). Odmena ja splatná na základe daňového dokladu – faktúry, ktorý bude 
obsahovať všetky predpísané náležitosti a ktorý vyhotoví poskytovateľ do troch dní po uzavretí mesiaca, 
v lehote do 10-tich dní po jeho doručení. V pochybnostiach sa má zato, že faktúra bola objednávateľovi 
doručená tretím dňom po jej vyhotovení. 
Dokladom o zaplatení dohodnutej odmeny je osobitné potvrdenie poskytovateľa (pokladničný doklad) 
opatrené podpisom poskytovateľa o jej prevzatí, respektíve výpis z účtu poskytovateľa vedeného 
v peňažnom ústave v Slovenskej republike o pripísaní dohodnutej sumy na účet. 
Poskytovateľ  je platiteľom dane z pridanej hodnoty.  
 



 
IV. 

Platnosť zmluvy 
Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Poskytovateľ začne poskytovať účtovnícke práce po podpísaní 
zmluvy. 
 
 

V. 
Povinnosti zmluvných strán 

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi všetky potrebné doklady na vedenie mzdovej evidencie po 
ukončení mesiaca, najneskôr do 2-eho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v priestoroch 
spoločnosti. Za objednávateľa bude vystupovať p. Ing. Jozefína Mihalková, ktorý/á bude zodpovedná za 
odovzdanie všetkých dokladov potrebných na splnenie úloh vyplývajúcich z dohodnutého predmetu 
zmluvy. Jednotlivé odovzdávané doklady musia spĺňať náležitosti podľa zákona o účtovníctve. 
Poskytovateľ nezodpovedá za vierohodnosť a správnosť odovzdaných dokladov. 
Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne spracovávať odovzdané doklady a viesť mzdovú evidenciu v súlade s 
platnými predpismi, ako aj vnútornými predpismi a smernicami o hospodárení objednávateľa. 
Poskytovateľ je povinný dodržiavať zákonné lehoty na odovzdávanie hlásení. 
Objednávateľ poskytne pre spracovanie mzdového účtovníctva notebook, na základe potvrdenia o zverení 
predmetov podľa § 185 zákonníka práce. 
 

VI. 
Zodpovednosť zmluvných strán 

Poskytovateľ znáša zodpovednosť za správne vedenie mzdovej evidencie. 
Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť všetky sankcie, ktoré by objednávateľ mal znášať z dôvodov 
preukázateľne zavinených poskytovateľom.  
Poskytovateľ nezodpovedá za uvedené sankcie, pokuty a penále, pokiaľ k nim došlo omeškaním s 
odovzdaním dokladov zo strany objednávateľa v dohodnutých lehotách. 
Okrem toho nezodpovedá za chyby v účtovníctve, ktoré vznikli následkom nesprávne vyhotovených 
dokladov objednávateľom, za podmienky, že nesprávnosť údajov nemohol zistiť. 
Objednávateľ zodpovedá za včasné predloženie jednotlivých dokladov poskytovateľovi. 
 
 

VII. 
Skončenie zmluvného vzťahu 

Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote dva mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení. 
Poskytovateľ sa zaväzuje do uplynutia výpovednej lehoty vykonať všetky potrebné úkony a práce na 
dodržanie zákonom uložených termínov na podanie hlásení a priznaní. 
 
 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním a účinnosť dňom započatia vykonávania podnikateľskej 
činnosti Poskytovateľa. Oprávnené osoby zmluvných strán preukázali svoju spôsobilosť na podpísanie 
tejto zmluvy aktuálnym výpisom z obchodného, respektíve živnostenského  registra. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom 
vyhotovení. 
Zástupcovia strán sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpisujú. 



Nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria osvedčenia o registrácii DPH a výpisy zo živnostenského alebo 
obchodného registra oboch strán. 
 
 
 
 
V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 14.3.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ ............................................. 
poskytovateľ objednávateľ 

 


