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a) Pomoc pri účtovníckych úkonoch – archivácia a ďalšie služby s tým súvisiace na základe dopytu 

odberateľa, najmä nie však výlučne komunikácia (najmä písomná) s úradmi, sociálnou 

poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, daňovým úradom,  

b) Spracovanie pracovnoprávnej agendy odberateľa a ďalšie služby spojené s vedením 

účtovníctva, vrátane podania daňového priznania a úkony s tým súvisiace 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre odberateľa svoje služby definované v čl. I. ods.2 zmluvy 

za dohodnutú mesačnú odmenu vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto Eur) s DPH. Odmena je 

splatná najneskôr do 15. dňa v mesiaci, v ktorom boli služby poskytovateľom poskytnuté 

objednávateľovi. Odmenu bude odberateľ uhrádzať poskytovateľovi na bankový účet uvedený na 

prvej strane tejto zmluvy a to na základe vystavenej faktúry, ktorá musí spĺňať zákonné náležitosti 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. V prípade ka faktúra nebude obsahovať všetky zákonné 

náležitosti, prípadne bude vystavená chybne, odberateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 

poskytovateľovi na opravu príp. jej doplnenie. Počas tejto doby neplynie splatnosť faktúry a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry. S platnosť faktúry je najmenej 15 

kalendárnych dní. 

 

 

Článok II. 

Rozsah a spôsob poskytovania služieb 

 

1. Odberateľ je oprávnený zaslať objednávku na poskytnutie služieb písomne, prostredníctvom 

elektronickej pošty alebo osobne. Prijatie objednávky potvrdí poskytovateľ písomne alebo 

prostredníctvom elektronickej komunikácie na e – mailovú adresu uvedenú na prvej strane tejto 

zmluvy. 

2. Pri napĺňaní práv a povinností z tejto zmluvy môžu sa zmluvné strany zmluvy vystupovať ich 

zamestnanci, prípadne iné splnomocnené osoby. 

3. Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy a pokynov 

odberateľa a v súlade s  príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcich sa na služby, ktoré bude pre 

odberateľa poskytovať, pričom je zároveň povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu spracúvaných 

listín a poskytnutých informácií. Požiadavka zachovávania mlčanlivosti sa vzťahuje aj na všetkých 

zamestnancov a osoby, ktoré bude poskytovateľ využívať pre zabezpečenie a naplnenie predmetu 

zmluvy. 

 

Článok III. 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od odo dňa jej podpísania. 

2. Zmluvu je možné ukončiť:  

a) dohodou zmluvných strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode alebo 

b) odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu. 

3. Účinky odstúpenia podľa tohto článku zmluvy nastávajú posledným kalendárnym dňom mesiaca 

nasledujúcom po mesiaci v ktorom bolo odstúpenie od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie od zmluvy musí byť vyhotovené písomne a musí byť druhej zmluvnej strane 

preukázateľne doručené.  

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
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3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho 

vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi – Obchodným zákonníkom a súvisiacimi 

právnymi predpismi. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie 

obdrží odberateľ a jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni 

alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali a s jej 

obsahom súhlasia, na znak čoho všetkého ju vlastnoručne podpisujú.  

6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo 

neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 

zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, 

ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne 

budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 

nevykonateľné. 

7. Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú 

riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. 

 

v Banskej Bystrici, dňa 28.02.2022    v Banskej Bystrici, dňa 28.02.2022 

 

 

                     Poskytovateľ          Odberateľ 

 

 

 

       _                           _  

 Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD.                                     Ing. Ján Lunter 




