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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

podľa § 269 ods. 2  Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: Energetika Sereď, s.r.o.  

Sídlo:    Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď  

Štatutárny orgán:   Mgr. Branislav Oravec, konateľ 

IČO:    47 067 578 

DIČ:    2023726276  

IČ DPH:  SK2023726276 

Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34080/T  

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky  

Číslo účtu:                  SK1811110000001273729002 

(ďalej len „dodávateľ“) 

a 

Odberateľ:  

Obchodné meno: Správa majetku Sereď, s.r.o. 

Sídlo:    Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 

Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 

IČO:    46439 773 

DIČ:    282000 6002  

IČ DPH:   SK 282000 6002  

Zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:28462/T 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  5022 197 572/0900 

IBAN:    SK88 0900 0000 0050 2219 7572 

(ďalej len „odberateľ“) 

(spolu ako „zmluvné strany“) 

uzavreli nasledujúcu zmluvu: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1.1. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje poskytovať odberateľovi komplexné účtovnícke 

a administratívne služby nasledovne: 

a) poskytovanie ekonomického poradenstva v oblasti účtovníctva, 

b) na základe podkladov vyhotovovanie odberateľských faktúr a ich  následné elektronické 

zasielanie odberateľom, 

c) zasielanie upozornení odberateľom o neuhradených pohľadávkach spoločnosti, 

d) preberanie prvotných dokladov v členení: 

- dodávateľské faktúry, 

- bankové výpisy, 

- podklady k spracovanie dlhodobého majetku, 

- ostatné interné podklady (cestovné príkazy, podklady zo skladu, pohonné hmoty atď.), 

e) kompletné spracovanie podvojného účtovníctva objednávateľa, 

f) poskytovanie výstupov za účtovné obdobie: 

- tlač účtovného rozvrhu, 
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- tlač účtovného denníka, 

- tlač hlavnej knihy, 

- tlač súvahy, výkazu ziskov a strát, 

- tlač interných dokladov, 

- tlač saldokonta dodávateľov a odberateľov, 

- evidencia dlhodobého majetku, odpisy, 

g) poskytovanie výstupov pre oblasť výkazníctva, 

h) vypracovanie daňových priznaní v riadnych zákonných termínoch: 

- daňové priznanie k DPH, 

- daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb, 

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 

i) zostavovanie  rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, jeho zmeny a vyhodnocovanie 

jeho plnenie, 

j) vyúčtovanie energií pre nájomcov v objektoch: Sokolovňa, MsKS NOVA, Dom kultúry, 

futbalové štadióny na Športovej ul. a Hornočepenskej ul., bývalá ZŠ na Ul. Garbiarska 

k) vedenie pokladne,  vrátane hmotnej zodpovednosti, 

l) vykonávanie inventarizácie finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov, 

m) na základe podkladov od konateľa vyhotovenie pracovných zmlúv a ich zmien , 

n) dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov, 

o) spracovanie mzdovej evidencie: 

- zaradenie zamestnancov do účtovnej databázy, 

- výpočet čistej mzdy, 

- výpočet základnej mzdy, odmien a ďalších príplatkov na základe zmluvy, 

- podklady pre zaúčtovanie miezd, 

- výpočet a odvod povinného zdravotného a sociálneho poistenia v súlade s platnými 

predpismi, 

- výpočet a odvod záloh na daň z príjmu, 

- príprava výplatných pások jednotlivých zamestnancov, 

- potvrdenie o zamestnaní a príjme pre potreby finančných inštitúcií (banky, pôžičky), 

- komunikácia s úradmi (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a pod.), 

- hotovostná alebo bezhotovostná výplata miezd, odvod zdravotného a sociálneho 

poistenia, zálohové dane z príjmu na základe súhlasu konateľa spoločnosti, 

p) evidencia a vydávanie stravných lístkov pre zamestnancov, vrátane hmotnej 

zodpovednosti, 

q) evidencia sociálneho fondu, 

r) administratívne činnosti (napr. úhrada platieb prostredníctvom internetového 

bankovníctva), 

s) zasielanie   dokladov za účelom zverejnenia   na webe odberateľa v zmysle zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v platnom znení (ďalej len  “zákon o slobode informácií”), 

t) ostatné činnosti na základe dohody zmluvných strán.   

1.2. Dodávateľ sa zaväzuje pre odberateľa spracovať ročnú účtovnú závierku. 

1.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetky práce tak, aby boli dodržané príslušné zákonom 

stanovené termíny (daňové priznania, výkazy a hlásenia). 

1.4. Odberateľ sa zaväzuje dodať prvotné doklady, ktoré sú potrebné k poskytnutiu služieb 

uvedených v bode 1.1. zmluvy najneskôr 15. deň v mesiaci nasledujúci po mesiaci, za ktorý 
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sa účtovníctvo spracováva. Po ukončení kalendárneho roka ich odberateľ odvezie späť do 

svojich priestorov, kde ich bude riadne archivovať.   

 

Článok II. 

Čas plnenia 

2.1. Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované od termínu od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

 

Článok III. 

Odmena za poskytované služby 

3.1. Odmena za služby uvedené v bode 1.1. je stanovená dohodou nasledovne: 

a) kompletné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy: 

 

800 EUR /mesačne bez DPH (slovom osemsto eur). 

 

3.2. Odmena za službu uvedenú v bode 1.2. je stanovená dohodou nasledovne: 

a) spracovanie účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej 

závierke) a daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (1-krát ročne po 

uzatvorení kalendárneho roka): 

 

200,00 EUR bez DPH (slovom dvesto eur). 

 

3.3. Všetky poplatky, odmeny a iné čiastky splatné na základe tejto Zmluvy v prospech 

dodávateľa sú uvádzané bez DPH či iných daní a poplatkov. DPH bude pripočítaná podľa 

výšky stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 

3.4. Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej dodávateľom, splatnosť faktúry je 14 dní 

odo dňa vystavenia faktúry. 

Článok IV. 

Povinnosti odberateľa 

4.1. Pre riadne vedenie účtovníctva poskytne odberateľ dodávateľovi všetky potrebné účtovné 

doklady a informácie o spoločnosti, obchodné a pracovné zmluvy, ostatné relevantné 

dokumenty, interné smernice a pod. v dohodnutých intervaloch: 

všetky doklady potrebné pre vedenie účtovníctva časovo a druhovo roztriedené a zoradené 

pravidelne do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca, ako napr. originály došlých faktúr, 

originály príjmových a výdavkových dokladov, bankové výpisy, evidenciu prevádzky 

motorových vozidiel, zmluvy, dohody a pod., ako aj všetky ostatné podklady potrebné pre 

účely vedenia účtovníctva, prípravu podkladov pre daňové priznanie k dani z pridanej 

hodnoty a k dani z príjmu. 

4.2. Doklady predložené k zaúčtovaniu musia obsahovať všetky náležitosti zodpovedajúce 

ustanoveniam platného Zákona o účtovníctve,  Zákona o dani z pridanej hodnoty a Zákona o 

správe daní a poplatkov. V prípade, že existujú nedostatky z pohľadu relevantných zákonných 

predpisov, je odberateľ povinný tieto nedostatky bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť.  

4.3. Odberateľ je povinný určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude poverený komunikáciou s 

dodávateľom, odovzdávaním účtovných dokladov a ktorý zodpovedá za dodržiavanie 

pokynov dodávateľa,  za úplnosť a správnosť poskytnutých podkladov a informácií. Týmto 

človekom za odberateľa bude Mgr. Ing. Daniela Vargová a za dodávateľa Ing. Martina 

Šalmíková. 



4 

 

4.4. V prípade nedodržania podmienok zo strany odberateľa v zmysle č. IV., bodu 4.1., 4.2. a 4.3. 

tejto zmluvy, dodávateľ nezodpovedá za riadne a včasné plnenie zmluvy ani škody, ktoré 

vznikli z tohto dôvodu a následne ich oneskoreného spracovania alebo oneskoreného 

odovzdania výkazov. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nedostatočných 

informácií alebo nepravdivých a nepresných údajov poskytnutých objednávateľom alebo za 

škody vzniknuté z dôvodu nedostatkov v predložených dokladoch a listinách. 

 

Článok V.    

Povinnosti dodávateľa 

5.1. Dodávateľ je povinný poskytovať uvedené služby s odbornou starostlivosťou v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi riadne a včas, zodpovedne a kvalitne, pričom ich plnenie je 

podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany odberateľa, najmä včasným 

poskytnutím všetkých potrebných podkladov a informácií k nim. Dodávateľ sa zároveň 

zaväzuje  chrániť záujmy objednávateľa. 

5.2. Povinnosťou dodávateľa je zaobchádzať s každou informáciou, ktorú obdrží počas svojej 

práce, ako s dôvernou a zabezpečiť, aby táto dôverná informácia bola oznámená tretej strane 

iba na základe pokynu odberateľa. 

5.3. Dodávateľ sa zaväzuje bez písomného súhlasu odberateľa neposkytovať informácie tretím 

osobám ani neumožňovať tretím osobám prístup k takýmto informáciám. Dodávateľ a jeho 

zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách. Táto povinnosť trvá  

po ukončení vzájomného zmluvného vzťahu. Dodávateľ sa zaväzuje uzatvoriť za týmto 

účelom so svojimi zamestnancami a spolupracujúcimi osobami dohody o zachovaní 

mlčanlivosti. 

5.4. Povinnosťou dodávateľa je do termínu ukončenia platnosti tejto zmluvy riadne spracovať 

predložené doklady za obdobie počas plynutia výpovednej lehoty a odovzdať kompletnú 

agendu odberateľovi do 30 dní po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

5.5. Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služieb v zmysle čl. I tejto zmluvy dodržiavať 

ustanovenia zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, pričom je oprávnený spracovávať osobné údaje len v rozsahu a 

za podmienok stanovených touto zmluvou a na základe osobitných právnych predpisov 

súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Zánik zmluvy 

6.1. Zmluvný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom možno ukončiť: 

- dohodou zmluvných strán, 

- výpoveďou zo strany odberateľa, 

- výpoveďou zo strany dodávateľa, 

- ukončením činnosti odberateľa alebo dodávateľa, 

- z iných zákonom stanovených dôvodov. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli na 1 - mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 

doručená. 

6.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať s účinnosťou odo dňa jej 

doručenia druhej zmluvnej strane, a to v prípade opakovaného závažného porušenia tejto 

zmluvy. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany odberateľa sa považuje neposkytnutie 
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súčinnosti alebo potrebných podkladov a informácií nevyhnutných na splnenie záväzku 

dodávateľa, ako aj neuhradenie faktúry odberateľom za jeden mesiac. Za závažné porušenie 

tejto zmluvy zo strany dodávateľa sa považuje zaúčtovanie údajov nezhodujúcich sa s 

poskytnutými podkladmi alebo nezodpovedajúcimi požiadavkám platnej právnej úpravy. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle odberateľa. 

Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona o slobode informácií.  

7.2. Všetky vzťahy, ktoré nerieši táto zmluva, sa budú riadiť slovenským Obchodným 

zákonníkom v platnom znení. 

7.3. Všetky ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len vzájomnou dohodou, v písomnej forme vo 

forme dodatku k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

7.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a uzatvárajú 

ju slobodne a bez nátlaku. 

7.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu.           

 

V Seredi dňa 30.12.2015        V Seredi dňa 30.12.2015 

 

   Za dodávateľa:      Za odberateľa: 

 

 

 

  .....................................................    ........................................... 

   Mgr. Branislav Oravec, konateľ    Mgr. Ing. Daniela Vargová,konateľka 

   Energetika Sereď,s.r.o.     Správa majetku Sereď, s.r.o. 


