
ZMLUVA O DIELO 

I.  

                                                   Článok 

   Zmluvné strany 

 

 

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 

Starohájska 10, 917 01  Trnava 

IČO: 37 840 371 

DIČ: 202 302 9525 

Zastúpený: JUDr. Marek Turanský, MBA – výkonný riaditeľ 

/ďalej len objednávateľ/ 

a 

 

SECOURS s.r.o. 

Š. Moyzesa 2/E, 917 01  Trnava 

IČO:  45 410 178 

DIČ:  2022978694 

DRČ DPH:  neplatca DPH 

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, vložka č.25106/T, oddiel: Sro. 

Zastúpený: Ing. Silvia Rajnohová 

/ďalej len zhotoviteľ/ 

 

 

II. 

Článok 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie: „Účtovníckych, personálnych a mzdových 

služieb v roku 2017 a  vypracovanie daňového priznania za rok 2017“: 

Kód CPV: 79210000-6 Účtovnícke služby 

       79222000-6 Vypracovanie daňových priznaní 

       79631000-6 Personálne a mzdové služby 

 

 Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej 

a posudzovanie oprávnenosti nákladov 

 Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo 

(odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady) 

 Vedenie hlavnej knihy 

 Vedenie analytickej evidencie 

 Vedenie účtovného denníka 

 Vedenie pokladničnej knihy 

 Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr 

 Evidencia pohľadávok a záväzkov 



 Evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého 

majetku) 

 Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta 

 Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu vrátane súvahy, výkazu ziskov a strát, 

poznámky 

 Vedenie personálnej agendy 

 Mesačné spracovávanie mzdovej agendy 

 Ročné spracovanie mzdovej agendy 

 Komunikácia so Sociálnej poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a iné 

 

III. 

Článok 

Miesto a čas dodania služieb 

 

1. Miesto výkonu služieb podľa pokynov objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky služby  do 31.12.2017 od nadobudnutia 

platnosti a účinnosti zmluvy. Ročné výkazy, účtovnú závierku a daňové priznanie 

do 31.01.2018. 

IV. 

Článok 

Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa 

 

1. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať zásady mlčanlivosti 

o akýchkoľvek informáciách, ktoré im a ich zamestnancom budú poskytnuté v priebehu 

realizácie Zmluvy a budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú 

z nedodržania týchto zásad. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zachovávať dôvernosť 

všetkých informácií o objednávateľovi a jeho klientoch aj po skončení platnosti tejto 

Zmluvy.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, 

nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú 

maximálnu súčinnosť a spoluprácu potrebnú pri realizácii tejto Zmluvy.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú odmenu v článku V. 

 

 

V. 

Článok 

Odmena a spôsob jej vyplatenia 

 

1. Cena za služby bola dohodnutá v sume 280,- eur mesačne za spracovanie účtovníctva 

(max. do 300 účtovných položiek mesačne) a 10,- eur mesačne za spracovanie 

mzdovej agendy za jednu osobu (max. 12 osôb v priemere za mesiac).  Cena za 

spracovanie účtovnej závierky je 150,- eur. Zhotoviteľ nie je platca DPH.  



2. Faktúra bude vystavená po ukončení služby so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi.   Služby budú fakturované v štvrťročných intervaloch po skončení 

obdobia. Faktúra za 4 štvrťrok bude vystavená do 31.12.2017. 

 

 

VI. 

Článok 

Zodpovednosť a sankcie 

 

1. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti, môže zhotoviteľ uplatniť voči 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.  

 

 

VII. 

          Článok 

                                     Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden dostane objednávateľ 

a jeden zhotoviteľ.  

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 

3. Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, aj bez uvedenia 

dôvodu, ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená druhej strane. 

V takomto prípade si zmluvné strany uskutočnené plnenia zo Zmluvy vyrovnajú 

pomerne k rozsahu realizovaných plnení.  

 

 

 

 

V Trnave 

Dňa  31.01.2017 

 

 

 

 

 

 

                   v.r.               v.r. 

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

     Ing. Silvia Rajnohová                   JUDr. Marek Turanský, MBA 

         SECOURS s.r.o.   Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 


