ZMLUVA

o poskytnutí
daňového poradenstva

číslo: 201216

Banskobystrický kraj Turizmus

ZMLUVA
podľa zákona č. 513/91 Zb. - OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
o poskytnutí daňového poradenstva
číslo: 201216

I.1.

Zhotoviteľ:
Zástupca:

I. Zmluvné strany
Stopercentná daňová, s. r. o.
Ing. Dana Droppová, konateľkou spoločnosti
Daňový poradca - číslo licencie 46/2001
IČO: 36 392 693

Sídlo:
I.2.

Objednávateľ:
Zástupca:

Sídlo:

IČ DPH: SK 2020127098
OR Žilina, odd. Sro. vložka č. 73695/L
M. Pišúta 937/14, 031 01 L. Mikuláš
Banskobystrický kraj Turizmus
Mgr Petra Šuhajdová, výkonná riaditeľka
IČO: 52 132 072
DIČ: 2120899022
Register organizácií cestovného ruchu MDaV SR č.
31943/2018/SCR
Nám. SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica
uzatvárajú

podľa Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov) a podľa
zákona č. 78/92 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o poskytovaní poradenských služieb.
II.

Predmet zmluvy

II.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoj náklad a na svoje nebezpečie k zabezpečeniu
a vykonávaniu daňového poradenstva a poradenských služieb (ďalej len dielo):
zabezpečovať objednávateľovi priebežné daňové poradenstvo, podľa zákona č.
78/92 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších predpisov. Forma
poskytovaného poradenstva môže byť nasledovná:
a.) kontrola správnosti postupov z hľadiska dane z príjmov právnických osôb, kontrola
nákladov a výnosov, účtovných kníh za účelom zostavenia daňového priznania
k dani z príjmov právnických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie z podkladov
poskytnutých objednávateľom a na základe výsledku vykonanej kontroly,
b.) zastupovanie v daňovo konaní a pri daňovej kontrole na základe presne
špecifikovaného prípadu uvedeného v jednotlivej plnej moci,
c.) porada spojená s ústnym rozborom veci,
d.) vypracovanie písomného stanoviska podľa písomne definovaného problému,
spisovanie návrhov, podaní a žiadostí.
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II.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi pravdivé, včasné a úplné
informácie a podklady vo veci plnenia predmetu zmluvy a to aj v elektronickej forme.
Predkladané účtovné podklady musia byť v súlade so zákonom o účtovníctve
a s účtovnou osnovou a postupmi účtovania platnými pre objednávateľa.
Objednávateľ je súčasne povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť
potrebnú pre efektívne plnenie zmluvy.
II.3. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny podľa čl. III.1 tejto zmluvy.
III.

Cena plnenia a platobné podmienky

III.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene pozostávajúcej:
•
z čiastky za plnenie predmetu špecifikovaného podľa čl. II. 1. a) vo výške 680 EUR
v rozsahu maximálne 17 hodín;
•
z čiastky za odpracované hodiny na diele, sadzba za hodinu je dohodnutá vo výške
40,- EUR za začatú hodinu práce špecifikovanej podľa čl. II. 1. b) až d) tejto zmluvy
alebo samostatných osobitných dojednania na základe dodatkov k tejto zmluve.
Cena je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 z. z. o cenách. K cene bude
pripočítaná príslušná DPH. Cenu je možné zmeniť len dohodou zmluvných strán.
III.2. Cena plnenia uvedená v bode III. 1 tohoto článku nezahŕňa výdaje na cestovné
podľa zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách, v znení neskorších
predpisov, a to za služobné cesty pracovníkov mimo sídlo príslušného zhotoviteľa.
Náhrady cestovných výdajov budú obsahovať náhradu za použitie osobného
automobilu zhotoviteľa, stanovenú vo výške náhrady za použitie súkromného vozidla
pri služobnej ceste.
III.3. Zhotoviteľ má pre potreby objednávateľa viazanú pracovnú kapacitu 17 hodín na celý
rozsah plnenia zmluvy. V prípade vykonania práce nad rozsah stanovený v zmluve,
ktorý bude vzájomne odsúhlasený zhotoviteľom aj objednávateľom, cena plnenia sa
upraví dodatkom k zmluve.
III.4. Platenie bude vykonané na základe faktúry zhotoviteľa v lehote 7 dní odo dňa
vystavenia faktúry podľa plánovanej kapacity. V prípade omeškania s úhradou sa
objednávateľ zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
IV.

Čas plnenia a ostatné dojednania

IV.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. marca 2021.
IV.2. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi podmienky pre riadne plnenie tejto
zmluvy. Za objednávateľa okrem štatutárnych orgánov informácie a podklady
poskytujú aj ďalší nimi určení pracovníci.
IV.3. V ostatnom sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán podľa ustanovení
Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.).
IV.4. Miestom vykonávania činnosti podľa čl. II.1 je sídlo a pobočky zhotoviteľa a sídlo
objednávateľa.
IV.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie činnosti podľa čl. II.1 v súlade s platnými
slovenskými právnymi normami. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje udržovať všetky
informácie zistené pri plnení tejto zmluvy v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu
k tretím osobám, to znamená chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa,
konať pri tom čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky
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a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu objednávateľa považuje
za užitočné.
IV.6. Objednávateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby
výkonu služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek
dodávateľa. V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely
zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č.297/2008 Z.z.) má zhotoviteľ ako povinná osoba postavenie
prevádzkovateľa vo vzťahu k IS osobných údajov, ktorého účel spracúvania
vymedzuje zákon č.297/2008 Z.z., a preto bude osobné údaje klienta na účel
vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 zákona č.297/2008 Z.z. bez
súhlasu dotknutej osoby. Zhotoviteľ spracúva a chráni osobné údaje v súlade s
ustanoveniami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o
ochrane osobných údajov“), ako aj so všetkými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas
samotného poskytovania služieb zo strany zhotoviteľ, objednávateľ môže poskytovať
zhotoviteľovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. Objednávateľ týmto prehlasuje,
že je oprávnený tieto osobné údaje zhotoviteľovi poskytnúť. Zhotoviteľ sa pre účely
tejto zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle čl. 4
ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.
IV.7. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu plnením zmluvy spôsobil.
Zhotoviteľ sa zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
IV.8. Do činnosti zhotoviteľa nesmie zasahovať tretia osoba spôsobom, ktorý by
obmedzoval jeho nezávislosť.
IV.9. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je
jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede. Výpoveď musí mať písomnú formu a za zhotoviteľa musí obsahovať
dôvody vypovedania zmluvy. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť najmä, ak:
•
sa naruší dôvera medzi ním a objednávateľom,
•
objednávateľ neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť,
•
objednávateľ včas neuhradí dohodnutú odmenu.
IV.10. V prípade zmeny zákonov, podľa ktorých je táto zmluva uzavretá, zmluvné strany
prijmú podľa potreby dodatkov k tejto zmluve tak, aby zhotoviteľ zabezpečil
objednávateľovi splnenie dohodnutého predmetu zmluvy.
IV.11. Zhotoviteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vykonať do 15 dní všetky
neodkladné úkony, ak nebude dohodnuté inak.
IV.12. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
Je však povinný zhotoviteľovi zaplatiť odmenu za úkony už vykonané a uhradiť už
skutočne vynaložené náklady v súvislosti s jej plnením.
IV.13. Zmeny v zmluve je možné vykonávať po dohode zmluvných strán písomnými
dodatkami, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
IV.14. Táto zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť
originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia zhodne po jednom rovnopise tejto
zmluvy.
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IV.15. Zmluvné strany prehlasujú, že im je obsah tejto zmluvy dobre známy, že táto
zmluva bola pred jej podpisom ich zástupcami prečítaná, že bola uzavretá po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne,
zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V.

Podpisy zmluvných strán

Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú podpisy zmluvných strán.
zhotoviteľ
miesto a dátum

Liptovský Mikuláš, 16.12.2020

objednávateľ
miesto a dátum

Banská Bystrica, 16.12.2020
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