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Zmluva o poskytovaní účtovných služieb  
 

(podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb v platnom znení) 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Poskytovateľ:  Dominika Šiandorová 

Pod Šípkom 1154/4 
958 06  Partizánske  
IČO: 52495574 
DIČ: 1085641106 
IČ DPH: neplatca DPH 
IBAN: SK61 0900 0000 0051 5947 8084 
 

2. Objednávateľ:  Obec Malé Kršteňany  
Malé Kršteňany 105 
958 03  Malé Kršteňany  
IČO: 00310735 
DIČ: 2021277984 
IČ DPH: neplatca DPH  
IBAN: SK46 5600 0000 0008 2099 3001 
Zastúpená: Eva Mešinová – starostka obce  

 
Príloha: 

- Živnostenské oprávnenie poskytovateľa 
 

Článok 2 
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“), metodických pokynov pre obce.  

2. Vedenie účtovníctva pre objednávateľa podľa bodu 1. tejto zmluvy zahŕňa:  
a) Kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov účtovníctva pred 

zaúčtovaním a Opatrení MF SR o vedení podvojného účtovníctva,  
b) Spracovanie podvojného účtovníctva za posudzované účtovné obdobie v rozsahu 

účtovných prípadov mesačne. Účtovnícke práce budú vykonávané v plnom 
rozsahu v súlade so zákonom o účtovníctve, zákonom č. 431/2002 Zb. o správe 
daní a poplatkov (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, č. 563/2009, 
zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a znení neskorších predpisov. 
Spracovanie v účtovnom programe WinIBEU, 

c) Vystavanie faktúr odberateľom – nájomné mesačne na základe platných 
nájomných zmlúv,  

d) Vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku v programe WinIBEU, 
e) Poskytovať objednávateľovi ekonomické a účtovné poradenstvo, ako aj 

poradenstvo pri zavádzaní administratívy, organizačnej štruktúry, obehu dokladov 
a pod.  

f) Spracovanie riadnej účtovnej závierky objednávateľa za posudzované účtovné 
obdobie s následným spracovaním daňového priznania v plnom rozsahu,  

g) Spracovanie štvrťročných výkazov pre Rissam v požadovaných termínoch,  
h) Spracovanie návrhu rozpočtu, zmien rozpočtu a čerpania rozpočtu, jeho 

odovzdávanie v požadovaných termínoch do Rissam,  
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i) Úhrady faktúr a styk s bankou,  
j) Vypracovanie a podanie ročnej účtovnej závierky a spracovanie podkladov 

k auditu za príslušný kalendárny rok a komunikácia s audítorom,   
k) Evidencia obyvateľstva a štatistika cez centrálny register a ohlasovňu,  
l) Spracovanie dane z nehnuteľnosti, poplatkov za komunálny odpad, rozhodnutia 

a sledovanie úhrad v programe WinDAP,  
m) Zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce www.malekrstenany.sk 

 
 

Článok 3 
Doba poskytovaných služieb 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná dňom jej podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami,  
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán,  
3. Vypovedať zmluva sa môže písomne dohodou alebo ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán písomne i bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac, pričom 
výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 

 
 

Článok 4 
Čas dodania dokladov a prevzatia služieb 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že účtovné doklady predloží poskytovateľovi najneskôr do 

15 – teho dňa po ukončení účtovného obdobia (mesiac, štvrťrok, rok).  
2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať v priestoroch poskytovateľa alebo 

podľa dohody tlačové zostavy účtovníctva do tridsiateho dňa po uplynutí mesiaca, 
v ktorom boli poskytovateľovi odovzdané doklady potrebné na vypracovanie 
uvedených zostáv v rozsahu:  

- Hlavnú knihu  
- Stav pohľadávok a záväzkov k poslednému dňu predmetného mesiaca,  
- Prehľad nákladov a výnosov 
- Stav účtov pokladne 
3. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na neúplnosť, vecnú, formálnu 

a právnu nesprávnosť prvotných dokladov a podkladov účtovníctva.  
 
 

Článok 5 
Odmena za poskytované služby 

 
Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii 785,00 Eur mesačne na základe 
vystavenej faktúry.  
  

 
Článok 6 

Platobné podmienky 
 

1. Podkladom pre úhradu celkovej odmeny je daňový doklad – faktúra, ktorú 
poskytovateľ vystaví do 1.dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa faktúra 
vystavuje so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.  

2. Zmluvné strany sa dohodni na tom, že penále za oneskorené zaplatenie faktúry je 
0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Úhrada sa považuje za uskutočnenú 
dňom odpísania čiastky z BÚ objednávateľa.  
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3. Poskytovateľ je zodpovedný objednávateľovi za úmyselné, hrubou nedbalosťou či 
neodborným postupom spôsobenú škodu, vzniknutú porušením zmluvných záväzkov. 
Poskytovateľ sa sprosťuje zodpovednosti ak sa preukáže, že škode nemohlo byť 
zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od poskytovateľa 
požadovať.  
 

Článok 7 
Miesto plnenia 

 
Dohodnuté služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v kancelárii poskytovateľa a podľa 
potreby na mieste podnikania poskytovateľa.  

 
 

Článok 8 
Zachovanie mlčanlivosti 

 
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu informácií získaných od 
objednávateľa 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 
objednávateľovi v plnej výške.  
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. S ohľadom na možný pohyb cien a mieru inflácie sa zmluvné strany dohodli, že 

cenník za poskytované služby môže byť na návrh ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
v tomto smere upravovaný.  

2. Všetky ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len vzájomnou dohodou, v písomnej 
forme, ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy vo forme prílohy.  

3. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú že si zmluvu prečítali, rozumejú jej 
a uzatvárajú ju slobodne a bez nátlaku.  

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu.  
 
 
Malé Kršteňany, dňa 05.06.2021 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Dominika Šiandorová      Eva Mešinová 
Poskytovateľ       starostka obce Malé Kršteňany 


