ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA A ZABEZPEČENÍ EKONOMICKEJ
AGENDY
uzavretá podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znp.
Názov
Sídlo
Kontaktná osoba
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Oprávnenie:

Hugo Hýbl - PREMIUM
Zlatá 29, 974 05 Banská Bystrica
Ing Jaroslava Hýblová
52 230 899
1124970022
ČSOB, a.s.
402 6727 820/7500
SK46 7500 0000 0040 2672 7820
č. živnostenského registra 620-42379
ďalej len zhotoviteľ

a
Názov
Sídlo
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie
IBAN:

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Ing. Jaroslavom Pekárom, PhD, starostom obce
00318302
2021162737
VÚB, a.s.
SK2602000000000018429382
ďalej len objednávateľ
Článok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je Poskytovanie ekonomických služieb a vedenie účtovníctva obce v zmysle výzvy
zo dňa 27.01.2020. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania – zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dané služby sa zhotoviteľ zaväzuje
plniť v súlade so záväznými právnymi normami platnými v čase poskytovania služby. Služby bude
vykonávať zhotoviteľ na základe podkladov, ktoré zhotoviteľ dostane od objednávateľa.
2. Počas trvania zmluvného vzťahu je predmetom zmluvy najmä:
- vedenie účtovníctva: pokladňa, banka, faktúry, evidencia majetku,
- vypracovanie kvartálnych závierok a ročnej účtovnej závierky,
- vypracovanie návrhu rozpočtu, záverečného účtu a výročnej správy
- a ostatné služby v zmysle výzvy zo dňa 27.01.2020.
Článok 2
Miesto plnenia
1. Predmet zmluvy bude zhotoviteľ plniť v mieste podnikania. Výsledky plnenia za štvrťrok bude
zhotoviteľ odovzdávať objednávateľovi v mieste sídla zhotoviteľa, ak sa strany nedohodnú inak.
2. Ak sa strany nedohodnú inak, bude objednávateľ odovzdávať zhotoviteľovi v mieste podnikania
podklady pre plnenie predmetu zmluvy.

Článok 3
Cena za prácu
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za prácu dohodnutú v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách v znp., a to za vedenie ekonomickej agendy v zmysle článku 1 bod 1 tejto
zmluvy vo výške 900 € mesačne.
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na jednorazovej ročnej odmene pre zhotoviteľa a to za
vypracovanie ročnej účtovnej závierky vo výške 100,- €, ktorá bude fakturovaná vždy do 15.02.
nasledujúceho roka.
Článok 4
Spôsob platby
1. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu za bežný mesiac najneskoršie do 10.
dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú ročnú odmenu najneskôr do 15.2.
nasledujúceho roka.
3. Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
Článok 5
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi výstupné informácie na požiadanie nasledovne:
a) informácie o mesačných výsledkoch najneskoršie do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b) operatívne informácie z účtovania do 3 dní od ich vyžiadania objednávateľom,
c) obsah databáz k nahliadnutiu kedykoľvek, obsah databáz elektronicky zálohovaný so stavom
k termínu ukončenia platnosti tejto zmluvy do 30 dní od skončenia platnosti zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi priebežne všetky podklady pre plnenie podľa
článku 1 bod 1 v bežnom mesiaci, najneskoršie do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
3. Zhotoviteľ zahrnie do plnenia len podklady, ktoré mu doručí objednávateľ v termínoch uvedených
v bode 2 tohto článku.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2021, pričom sa
automaticky predlžuje vždy o ďalšie 2 roky, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán najneskôr v lehote
troch mesiacov pred uplynutím doby platnosti písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá
záujem o ďalšej trvanie tejto zmluvy. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne, formou dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
2. V prípade, že objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemá záujem o ďalšie trvanie tejto
zmluvy, zhotoviteľ je povinný ukončiť ročnú uzávierku za príslušný rok. Povinnosť odovzdania
ročnej účtovnej závierky je splnená jej importom do rozpočtového informačného systému RISSAM
do 31.1.v rozsahu požadovanom platným zákonom. Všetky ďalšie povinnosti po dátume 31.1., ktoré
vyplývajú z predchádzajúceho roka ako vypracovanie záverečného účtu, výročnej správy, poznámok
atď. je objednávateľ povinný zabezpečiť si vo vlastnej réžií z databázy účtovných údajov, ktoré mu
zhotoviteľ zašle do 30 dní po importe účtovnej závierky do systému RISSAM.

3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú zachovať v tajnosti všetky obchodné informácie, získané
počas trvania tohto zmluvného vzťahu. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného
vzťahu. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán uvedený záväzok o zachovávaní mlčanlivosti
a tajnosti všetkých nadobudnutých informácií o druhom zmluvnom partnerovi resp. jeho činnosti,
ktorá nepodlieha zákonnému zverejneniu, poruší, môže sa druhá strana domáhať voči porušiteľovi
náhrady škody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno
objednávateľ.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Nedožery-Brezany, dňa 18.02.2020

Objednávateľ

Banská Bystrica, dňa

Zhotoviteľ

