Zmluva o poskytovaní ú č tovnýchsluž ieb
č . t4lzDz0

ó, 5I 3lI 991 Zb,
2
uzatvorená podť a ust, § 269 ods,
7á!< 9na
| en,4mluva")
obchoáný zákonnik v z,n,p, (ďalej

Zmluvné strany:
Obiednávatel':
obchodné meno:
Sí dlo:

tČ o:
DI Č :
tČ opH:
Zapí saný v:
Š tatutárny orgán:

Bankové spojenie:

I BAN:
e-mail:
telefón:

ZBOR - STAV, §.r.o., r,§,p,
Lesná 10,086 33 Zborov
52,707687

2l2tl1'9715
SK2121 119715
odd,: Sro,,
Ób;;dr"r, registri Okresné ho sú du Preš ov,
vlož ka č .39Z33lP
Mgr. Peter Hudák, konateť
VÚB Banka, a,s,
SK32 0200 0000 0042 0436 1551
zborstavsro@ gmail.com
0908 841 027

(ďalej len ako ,,Objednávatel"')
a

Poskytovatel':
obchodné meno:
Miesto podnikania:

tč o:
DI Č :
tČ upH:
Zapí saný v:
Š tatutárny orgán:

Bankové spojenie:
I BAN:
e-mail:
telefón:

PEMTAX

s.r.o.
Kláš torná 60/ 5, 086 41 Raslavice
521827 | 9

2l2| í 33I 13
SK212l l331 13
odd,: Sro,,
Ób"hodno* registri Okresné ho sú du Preš ov,
vlož ka č .39365lP
I ng. Peter Marcin, konatel]

Fio banka,

a.s.

8330 0000 0027 0I 7z 9952
pemtaxsrclGr) grnai l. com

SKl0

0908 363 l37

(ďalej len ako ,,Poskytovatel"')
len ako pmluvné straryl")
(Objednávateť a Poskyovateť ďalej spolu

tejto zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení
nasledovne:

Z.nn* o o poskytovaní ú č tovnýchsluž ieb č ,1,4l2020

o

poslqtovaní uč tovných služ ieb

Č Hnot l

Predmet zmluvy
1) Poskytovateť

je oprávnený podnikať v odbore č innosti vedenie ú č tovní ctvaa spracovania

miezd pre iné podnikateť ské subjekty.
2) PoskYovateť sa zavázuje touto zmluvou, ž e v rozsahu a termí noch dohodnutých v č lánku
I I . tejto zmluvy na zák| aďe dodaných podkladov podť a č lánku I I I . tejto zmluvy pre
Objednávatel'a poč nú cmesiacom 01l202l poskytne tieto služ by:
a) ú č tovní ctvo(spracuje doklady a transakcie - ú č tovnéprí pady)
b) mzdová agenda a personalistika
(ďalej len,,uč tovné služ by")
3) Poskytovateť poskytne ú č tovnésluž by pre Objednávateta podť a bodu 2) tohto č lánku
zmluvy v sú lade s pokynmi azáujmami Objednávatel'a tak, aby mal Objednávateť
k dispozí cii elektronicky aktuálne informácie v rozsahu a termí noch podť a č lánku I I . tejto
zmluvy.
4) Objednávateť sa zavázuje dodať podklady a zap| atiť Poskytovate| ovi za poskytnuté služ by
vo výš ke a podmienok stanovených touto zmluvou.
5) Poskytovateť bude plniť predmet tejto zmluvy v priestoroch svojho miesta podnikania.

Č lánok I I
Rozsah služ ieb a termí ny

1) Poskytovateť sa zavázuje poskytovať Objednávateť ovi ú č tovnésluž by, a to na zák\ ade
Obj ednávateť om dodaných podkladov podť a

p

latných právnych predpisov.

2) Poskytovanie ú č tovnýchsluž ieb bude pozostávať najmá z nasledujú cich č inností :
a) zatriedenie, kontrola a spracovanie ú č tovnýchdokladov (prijaté a vystavené

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

3)

faktú ry,
interné doklady, pokladnič né doklady, bankové výpisy a pod.),
spracovanie ú č tovní ctvav sú lade so zákonom č . 43| 12002 Z.z. o ú č tovní ctvev z.n.p.
(ú č tovnýdenní k a hlavná kniha),
vedenie saldokonta závázkov apohfadávok,
vzájomné započ itanie závázkov a pohť adávok,
vedenie pokladnič nej knihy,
vyhotovenie fakfur odberateť om,
vypracovanie, kontrola a zaí lč tovanie cestovných prí kazov,
vypracovanie mesač ných výplat zamestnancov a podanie vš etkých potrebných
výkazov z toho vyplývajú cich,
vypracovanie a podanie daňové ho priznania, kontrolné ho výkazu a sú hrnné hovýkazu
podť a zákona č .22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z,n,p.,

vypracovanie apodanie roč nej ú č tovnejzávierky adaňové ho priznanie kdani
z prí jmov právnických osób,

vypracovanie a podanie daňové ho priznania k dani z motorových vozidiel,
l) personalistika (prihláš ky a odhláš ky zamestnancov do poisť ovní , vypracovanie
pracovných zmlú v a dohód podl'a zákonní ka práce, zápoč tové listy, rózne potvrdenia
zamestnancom, evidenč né listy),
m) prí prava podkladov k inventarizácii majetkl a závázkov,
n) konzultácie, poradenstvo v oblasti ú č tovní ctvaa miezd.
Predmetom č innosti Poskytovateť a nie sú nasledujú ce č innosti, tieto si Objednávateť bude
realizovať sám:
a) styk s bankou,
o poskyrovaní ú č tovnýchsluž ieb č

K^

.74lZ020
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b)
c)
d)

vozidiel,
vedenie evidencie prevádzky motorových
vypí acovanie obchodných zmlú v,
právne poradenstvo,

;] ffi"ouu,ie

objednávateť a,
iných pí somností podť a pož iadaviek

mesač né hospracovania za oblasť
4) PoskYtovateť
dňa
vž dy najneskór do 30. kalendárneho
'u-LuuUule
ú č tovní ctvana odovzdanie objednávatefávi
kalendárneho
* "áou.j ug.r,áy vidy najneskór do 15,

pripravir

vi,steOt< y,

_

_,:

a za oblasť
nasledujú ceto * iu*
dňa nasledujú ceho mesiaca,
5)Formavýstupovmesač né hospracovaniaboladohodnutánasledovne:
a)
-/ ú] č tovní ctvo:
výstedokhospodáreniazaprí sluš nýmesiac,
roka
- výsledor. t,á,i"aa,enia kumulatí vny od zač iatku
- saldokonto závázkov

-

saldokontopohť adávok

-daňové priznanie,kontrolnývýkazasú hmnývýkazpodť azákonač .22212004Z'z.
o DPH v z,n,p,

b)

mzdová agenda:
výplatné pásky za kaž dé ho zamestnanca
_ prikaznu,ú ua" závázkov z mesač né hospracovania výplat
- výplatné listiny

-š tatistické ainé hláseniavsú vislostisomzdovouagendou

6)Formavýstupovroč né hospracovaniaboladohodnutánasledovne:

a)

:-"# i;oč nej

-

a strát, poznámky)

vozidiel
daňové 'priznanie k dani z motorových
saldokonto závázkov
saldokontopohl'adávok
b) mzdová agenda:
_ roč né iiutirti"te a iné hlásenia v sú vislosti so mzdovou agendou
roěné ho sprácovania
poskyto,"at"r su zavázlje p,.ip,.u"it

-

7)

ú č tovnq,závierkyGú vlha, :ý!?rziskov
právnických osób
daňové pii"i",á"i, t Oaňi z prí jmov

"i"t,aty

na

odovzdanie

objednávateť ovinajneskórvte,mí nochstanovenýchplatnoulegislatí vou'resp.podť a
na eobjednávateť ovi elektronicky e-mailom
* , # } .""tlu a roč né výStupy budú zasielané
mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve,
iných Podaní
priprava róznych pí somných Žiadosti a
9) Výkon d"plň;ý.ň-rú zi"ť t"ň
poskytovateť
'irry*
"ui"óo
subjektóm a ine) poskytne
voč i orgánom vereJneJ ,no",
sú
poora vzájomnej dohody, Tieto služ by nie
objednávateť ovi v ró"ráh, u "u ffii.rrot
uvedenej v č lánku I V tejto zmluvy,
,,
"""n.

Č lánok I I I
Sú č innost'Obj ednávatel'a

zaly,yie poskytnú ť
sa
1) V záujme plnenia závázkov Poskytovateť a,
.objednávateť . vš etkých podkladov
poskytovateliovi plnú sú č innosť spóč í vajú cunajm1 v odovzdaní
poskytovateť om podť a tejto zmluvy
potrebných nu .iJon" a vč asné splnenie porri.rnoš ti
a

tieto doklady:
postýrrutí potrebné ho vysvetlenia k nim. I de o

č
Zrnruu, o poskytovaní ú č tovnýchsluž ieb

,74l2020

",W

doš lé faktury v pí somnej podobe,
b) vystavené faktury (zaslať mailom v pdf a v dohodnutom formáte na import),
c) doklady k prí jmom a výdajom v hotovosti v pí somnej podobe,
d) mesač ná sú hrnná skladová zostava v pí somnej podobe,
e) výpisy z bankových ú č tov(zaslať mailom v pdf a v dohodnutom formáte na import).
0 ostatné doklady v pí somnej alebo elektronickej podobe (napr. technické preukazy
a)

motorových vozidiel, interné smernice, cestovné prikazy, vzájomné zápoěty
pohl'adávok a závázkov a iné ),
g) podklady k výpoč tu a zaí č tovaniumiezd zamestnancov priebež ne, resp. najneskorš ie
do 5. dňa nasledujú ceho mesiaca (evidencia pracovné ho č asu, práce nadč as, noč nej
práce, evidencia nepritomnosti v práci, výš ka pré mií a odmien a iné ), podklady pre
prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov pri vzniku a zániku pracovnoprávneho
vzť ahu v sociálnej poisť ovni a prí sluš nej zdravotnej poisť ovni, ako aj doruč ovanie
potvrdení o doč asnej pracovnej neschopnosti vystavených lekárom do sociálnej
poisť ovne pri trvani doč asnej pracovnej neschopnosti viac ako 10 kalendárnych dní ,
h) podklady z vykonanej inventarizácie v zmysle zákona o ú č tovní ctve.
2) Objednávatet sa zav'ázuje dodať doklady priebež ne poč as spracovávané ho mesiaca podfa
dohody a najneskór do 10. dňa nasledujú ceho mesiaca.
3) Pri omeš kaní Objednávateť a s plnení m povinností podť a tohto č lánku zmluvy sa móž e
termí n stanovených v č lánku I I . predí ž iť o dobu omeš kania Objednávateť a.
Č lánok I V
Cena predmetu zmluvy
1)

2)
3)

4)

5)

Cena za poskytnutý predmet zmluvy podl'a č lánku I I . bod 5 tejto zm| uvy, ktoru je
Objednávatel' povinný zaplatiť je 0,70 EUR bez DPH za ú č tovnúpolož ku v ú č tovnom
denní ku, 20,- EUR bez DPH zakaž dý zvýkazov DPH (daňové priznanie DPH, kontrolný
výkaz a sú hrnný výkaz) a 10,- EUR bez DPH/ zamestnanec/ mesiac.
Cena za poskytnutý predmet zmluvy podť a č lánku I I . bod 6 tejto zmhlvy, ktoru je
Objednávateť povinný zap| atiť je 200,- EUR bez DPH roč ne.
Cena služ ieb je splatná na zák| ade faktur vystavených Poskytovateť om so splatnosť ou l0
kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktú ry. Faktú ry budú vystavované mesač ne a
Objednávateť sú hlasí so zasielaní m faktur od Poskytovatefa elektronicky na svoju emailovú adresu uvedenú v tejto zmluve.
, sa lkáž e potreba
Tieto ceny dohodnuté v tejto zmluve móž u byť zvýš ené lzní ž ené ak
predví
datefné
,
pokiať
zmluvy
neboli
ich
vykonanie a cena
ktoré
v
uzavretia
č
ase
č inností ,
budú dohodnuté , a to v podobe dodatku k tejto zmluve.
V prí pade, ž e sa Objednávateť dostane do omeš kania s ú hradou ktorejkoť vek faktú ry, a to
i len č iastoč ne,viac ako 10 dní , je Poskytovateť oprávnený pozastaviť poskytovanie
predmetu zmluvy a to až do doby uhradenia vš etkých splatných závázkov Objednávatel'a.
Objednávateť berie na vedomie, ž e v prí pade preruš enia prác podl'a vyš š ie uvedené ho,
nezodpovedá Poskytovateť za ž iadne š kody, ktoré preruš ení m prác Objednávatel'ovi
vzniknú (ako napr. pokuty, penále a pod.),

Zmluva o poskytovaní ú č tovnýchsluž ieb č ,t4/ 2020
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Č tánok V
Práva a povinnosti Objednávatel'a
budú

ž :.vš etkypodklady odovzdané Poskytovateť ovi
:a.!o,
právnYmi PredPismi,
s
zodpovedať skutotnosti a budú v sú lade iriitusnYmi
podť a tejto zmluvy, inak "sám
2) objednávateť je | oumrri, prrrir poui""orr sú einnosli vzniknú z dóvodu neú plnosti,
ktoré mu
zodpovedá za vš etky š kody a náklady,
poán"ooch, informáciách a vysvetleniach, ktoré
nepreukaznosti a iných nedostatkw ,
poskytovateť ovi' bez toho, aby na tieto chyby a nedostatky
odovzdal a poskýol
prí pade nezodpovedá za
poskytovatefa vopred upozornil, poskyovatef v ž iadnom
v dósledku neú plnosti, nezákonnosti
prí padnú š kodu, ito.a { ib.lednávateť ovi, vznikne
informáciách a vysvetleniach, ktoré poskýol
alebo iných neáostatkov v podklaáoch,

1) objednávateť zodpov

edá

ro.tytouuteť ovi a na ktoré ho vopred neupozornil,
podkladoch,
nu nedostatky
3) pokiať rortyouut.i; uporo* i o'u3eánavát.ť u
"_od"l111_:l:h
je
alebo nepreukaznosť spracovania výstupov,
ktoré by ma1i za nástedot< n".práunorť
upozornení m a podklady prepracovať alebo
povinnosť ou objednávateť a riadiť sa týmto
yorrateť nezoápovedá za PriPadný vznlk
doplniť . Ak tak objednávat"r neuÁui, rort
š kody.

zabezpeóiť konzultáciu s právnym
ukáie potreba takejto konzultácie,
poradcom ut"tá aÁovým poradcom, pokiať sa

4) objednávatef je povinný si na vlastné náklady

č lánokVI
Práva
1)

poskytovateť

a

povinnosti Poskytovatel'a

je povinný poskyovať služ by riadtre, věas

a s odbornou starostlivosť ou

podl'á podmienok dohodnutých v tejto zmluve,

samostatne a nie je viazaný pokynmi
z) poskytovatel' u,rae foskyovať služ by
ÓU;.lr.* " eí a, ibaž e sá zmluvné strany dohodli inak,
je Poskytovatel' oprávnený poveriť inú osobu, najmá svojho
3) Na poskynrrtie služ by
zodpovedá za to, ž e tieto služ by budú
zamestnanca. Vtakom prí pade Poskytovaiel
poskytnuté riadne a vč as podť a tejto zmluvy,
sa
mlč anlivosť o vš etkých skutoč nostiach' o ktorych
4) poskytovatef je povin ný'zachovivať
po
i
trvá
povinnosť
podfa tejto zmluvy, Táto
dozvie v sú vislosti . p* tytovaní m služ by
spósobom, povinnosť

odovzdaní služ by alebo

po ukonč ení iejto zmluvy iným

zmluvy sa vzť ahuje aj na zamestnancov
zachovávania mteanlivosti podť a tohto č lánku
poverí poskytnutí m služ by objednávateť ovi alebo
a iné osoby, ktoré Poskytovateť
podra tejto _ zmlwy, ú aaie
niektorých č inností sú ú siacich . uyt oňirn 9i:lu
vedení ú č tovní ctvaa vŠ etkYdokladY v tejto
o dodávateť och, odberateť och objednú teť a,
tajomstvo objednávateť a, v prí pade
sú vislosti strany zmluvy považ ujú ,u obchodné
nárok na náhradu š kody,
porusenia tejto povinno.ii ,r)nita Óu3ednavateť ovi
povinnosť poskynú ť sú č innosť pri akýchkol'vek
5) poskytovateť má na základe tejto zmluvy
a informácie kontrolným
kontrolách ú č tovní ctvaobjednáv ateí á, poskytovať 1rdaje
orgánomahájiť ,t,"1^ yobjednavateť avzmysleplatnýchprávnychpredpisov.

Z-ru",

o poskytovaní ú č tovnýchsluž ieb

č ,14l2020

Č Hnok VI I
Zodpovednost'za š kody

1) Ak jedna zo zmluvných strán spósobí akú koť vekš kodu druhej zmluvnej strane, vo vzť ahu
'
k tejto zmluve, zodpovednosť za š kodu sa bude spravovať podť a
§ 373 a násl.

obchodné ho zákonní ka.
V Prí pade poruŠ enia svojich povinností zodpovedá Poskytovateť Objednávateť ovi za
Š koduspósobenú jemu, prí p. tretí m osobám. Poskytovateť sa zavázuje tiež uhradit'
Objednávatel'ovi vš etky sankcie, ktoré budú Objednávatel'ovi ulož ené v dósledku
nesPrávnosti a chýb vo vedení Úč tovnej a mzdovej dokumentácie, nesprávnosti a chýb
Podaní jednotlivých daňových priznaní apodaní , ktoré sa Poskytovatel' zaviazal touto
zmluvou zabezpeČ iť ,ako aj v dósledku omeš kania s ich podaní m, pokiať boli tieto chyby,
nesprávnosti č i omeš kanie spósobené Poskytovatefom.
3) PoskYtovanie služ by podl'a tejto zmluvy neznamená v ž iadnom prí pade zodpovednosť
PoskYovatela za straty, š kody alebo náklady spojené s podvodným konaní m alebo
zanedbaní m, dezinterpretáciou alebo zámerným nesplnení m povinnosti Objednávatel'a,
jeho manaž mentu azamestnancov, alebo akejkoť vek spriaznenej osoby.
2)

Č tánok VI I I
Spracovanie osobných ú dajov
Poskytovateť spracú va osobné ú daje Objednávateť a a zamestnancov Objednávateť a na
ÚČ ely vedenia personálnej a mzdovej agendy v informač nom systé me firmy MK-soft,

1)

je

profesionálny softvé r na výpoč et miezd a vedenie
personalistiky,
2) Oblasť ochrany osobných ú dajov bude predmetom samostatnej zmluvy medzi zmluvnými

s.r.o. Program MK-soft

stranami.

č Hnok I x
Sankcie

1) V prí pade omeš kania Objednávateť a s platení m faktury alebo jej č asti, je Poskytovateť
oprávnený vystaviť Objednávateť ovi fakturu na ú roky z omeš kania vo výš ke 0,025 Vo
denne zo sumy, s ktorej platení m je v omeš kaní .

č lánot

x

Závereč né ustanovenia a zoznam prí loh

t)

2)

3)

Zmlwasauzatvára na dobu neurč itú .
Kaž dá zo zmhxných strán je oprávnená tttto zmluvu vypovedať , prič om zmluvné strany si
dohodli trojmesač nú výpovednú lehohr, ktorá zač ne plynú t' prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujú ceho po doruč ení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa
povaŽuje za doruČ enÚ, aj keď ju druhá zmluvná strana odmietne prijať alebo sa
z aké hokoť vek dóvodu vráti odosielateť ovi spáť ako nedoruč ená, č i nedoruč itel'ná.
Kaž dá zo zmlllvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstupiť v prí pade, ž

e druhá

zmluvná strana závaž ným spósobom poruš í tú to zmluvu. Za závaž né poruš enie sa
povaŽuje najmá omeš kanie Objednávatel'a s ú hradou akejkol'vek platby a to i len

'\ T

&

o poskytovaní ú č tovnýchsluž ieb č

.L412020

Strana 6

č iastoč neviacakol0dní polehotesplatnosti'omeš kaniePoskytovateť
asvypracovaní
í vajú m
cich
t;i;;i"uy uiu, ako 10 dni z dóvodov spoč
mesač ných hlásení podť a č l.anky I I .
nastávajú doruč ení mprejavu o odstuPení
na strane poskytovatera. ú einky ;iiú ňa
druhej zmluvnej strane,

resp,
si budú doruč ovať na adresu ich sí dla,
pí
somnosti
ž
e
aonom,
,u
strany
4) zmluvné
alebo v dohodnutej elektronickej
je
miesta podnikania uvedenú nu pru.3-,i"", ":19 "_iluvy
p"ž iadavřu na doruč ovanie na inú adresu,
forme. Zmenllsí dla, miesta podnika] ni;;1.b"
sa
a} or", zmluvnej strane, Zmlwné strany
prí sluš ná,rnr,rrrra .i.ana povinná_ Joruč iť
ustanoventa
tejto zmluvý platia pre nich prí sluš né
dohodli, ž e pre'o"* o""".e podť a
Obč ianskeho sú dneho poriadku,
zruš iť dohodou zmluvných strán kedykoť vek,
5) Tú to zmluvu 1e mozne zmeniť alebo
forma,
ť | tutnorti dohody sa vyž aduje pí somnáp"rty,ovateť . povinný odovzdať objednávateť ovi
6) po ukonč ení pruirlorti iejto zmŇy-:"
predmetu zmlulry
aor.ruáy, ktoré itrvlseti s plnení m
vš etky ú č tovné ,mzdové , daňové a i*
poskytovater""i-, ,""i.iorti , plnení m tejto zmluvy odovzdané ,
a doklady, r.tore ů ori

] )Pokiafniejevtejtozmluvevýslovne'lul9"..":inak,riadiasaprávnevzť
ahy
obchodné ho zákonní ka,
poskytovateť a a objádnávateť a ustánoveniami

ú č tovní ctvasa objednávateť nezbavuje
8) poverení m poskytovateť a s vedení m
podť a 5 zákona č , 43112002
ú č tovní ctva
zodpovednosti za i,eaenie a preutJzateť nosť

§

jej obsahu' ktorý
ž e si tuto zmluvu pred jej podpisom PreČ Í tali,
uiáž n" pieiau.nt, vóť u byť ňou viazaní ,
urč ito azrozumiteline vy,jadruje ich slobodne
podpí sali,
.
porozumel i, na znakeoho ju vlastnoruč ne

,) ?,:J:r::!ffi',| jTrifiHio,
10)

jej podpí sania obidvoma zmluvnými
Zmluva nadobú da platnosť u.iů innorr dňóm
stranami.

V Zborove, dňa: 4L.4X-2Ď?-O
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