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Zmluva o vedení účtovníctva 
(uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, 

zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi 

 

 

objednávateľom: 

 

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa 

Matúškova 1832/5 

026 01 Dolný Kubín  

V zastúpení: Mgr. Michal Janiga, riaditeľ školy 

IČO: 36132497 

DIČ:2020949194 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

poskytovateľom:  

 

Ing. Eva Hrabalová 

Oravská Poruba 119 

027 54 Oravská Poruba 

IČO: 53630696 

DIČ:10434382860023406/3100 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(ďalej aj ako  „zmluvné strany“) 

 

 

   

sa dohodli na poskytovaní účtovníckych služieb s nasledovným obsahom: 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Samostatné a komplexné  vedenie podvojného  účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve 

č.431/2002 Zb. v znení    neskorších predpisov.    

 

1.2. Priebežné účtovanie predložených účtovných dokladov na mesačnej báze (dodávateľské 

a odberateľské faktúry, pokladničné doklady, interné doklady, poistné zmluvy, iné zmluvy, a 

pod.).  

 

1.3. Vedenie účtovných kníh, evidencie majetku, záväzkov a pohľadávok, opravných položiek 

a rezerv. 
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1.4. Sledovanie a implementácia legislatívnych zmien. Pravidelný a mimoriadny reporting, 

vypracovanie mesačných účtovných uzávierok alebo iných reportov, hlásení vo formáte 

požadovanom objednávateľom, vybavovanie bežnej korešpondencie súvisiacej s účtovníctvom. 

 

1.5.  Poskytnutie iných bežných vyššie nešpecifikovaných poradenských, účtovných  

a administratívnych prác a služieb na základe pokynov objednávateľa po vzájomnej dohode. 

 

1.6. Po ukončení roka činnosť súvisiaca s uzatváraním účtovných kníh (účtovná analýza, 

základom ktorej je inventarizácia, uzatvorenie účtovných kníh a napokon vyhotovenie účtovnej 

závierky).  

 

1.7. Zabezpečenie rozpočtového hospodárenia od návrhu,  cez sledovanie zmien rozpočtového 

hospodárenia školy, spracovanie rozpočtovníctva v rozpočtovom systéme RIS SAM  a 

zabezpečenie účtovných prác v konsolidovanom celku 

 

  

Čl. II. 

Doba trvania zmluvy 

 

 2.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc zdaňovacím obdobím 03/2021.  

 

2.2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

2.3. Zmluvu je možné vypovedať písomne jednou zo zmluvných strán. Výpovedná lehota 

zmluvy je tri mesiace. Lehota začína plynúť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola vypovedaná. 

 

 

Čl. III. 

Odmena a platobné podmienky 

 

3.1. Obe zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonané práce nasledovne:  

za poskytovanie účtovných služieb vymedzených v čl. I prináleží mesačná odmena 350,00 EUR. 

 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje po ukončení bežného mesiaca vystaviť za vykonané práce faktúru. 
 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať predmetné faktúry v lehote splatnosti. 

 

3.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený fakturovať sankčný úrok 

v zmysle Obchodného zákonníka. 

 

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť,(osobne, telefonicky 

alebo elektronicky). 

 

4.2. Objednávateľ odovzdá postupne všetky doklady k zaúčtovaniu najneskôr do 15.dňa každého 

kalendárneho mesiaca za   predchádzajúci mesiac 
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4.3.  Objednávateľ sa zaväzuje všetky možné úpravy dokladov za bežný mesiac vykonať 

a predložiť v stanovených termínoch 

 

4.4.  Objednávateľ zabezpečí primerané technické zabezpečenie, ekonomický software, 

nevyhnutné k spracovaniu ekonomickej agendy v zmysle zmluvy. 

 

4.5.  Poskytovateľ sa zaväzuje spracovať mesačnú uzávierku účtovníctva do 25. kalendárneho 

dňa nasledujúceho mesiaca po skončení bežného mesiaca. 

 

4.6.  Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť  o všetkých údajoch týkajúcich sa 

objednávateľa a jeho klientov nielen počas trvania doby zmluvy, ale aj po jej skončení 

 

4.7.  Účtovne spracované doklady budú po ukončení prác uložené u objednávateľa. 

 

 

Čl . V. 

Miesto plnenia 

 

5.1. Uvedené služby budú poskytovateľom  poskytované podľa charakteru prác v sídle 

objednávateľa.  

 

5.2. V mimoriadnych prípadoch je možné po dohode oboch zmluvných strán poskytnúť uvedené 

služby aj v sídle poskytovateľa. 

 

 

 

Čl. VI.  

Zodpovednosť za škody 

 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať výkony zodpovedajúce platným normám v SR. 

Zodpovedá odberateľovi za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s poskytovaním služieb, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy, ak poruší povinnosť a to vtedy, ak sa táto škoda nemôže nahradiť 

uplatnením nároku odberateľa voči inému subjektu. 

 

6.2. Poskytovateľ nezodpovedá odberateľovi za škodu, ak jej nemohol zabrániť ani pri 

vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať. 

 

6.3. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody od dodávateľa, ak neplnenie povinnosti bolo 

spôsobené jeho konaním alebo nedostatkom poskytnutia súčinnosti stanovenej zmluvou. 

 

 

 

 

Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

7.1.  Miestom odovzdávania  a preberania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa. 

 

7.2. V zmysle § 537 ods.3 OZ postupuje poskytovateľ pri realizovaní predmetu zmluvy 

samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania zmluvne dohodnutých prác viazaný pokynmi 

objednávateľa, ibaže sa výslovne zaviazal plniť ich. 
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7.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy.  

 

7.4. V prípade neplnenia zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán môže byť daná 

okamžitá písomná výpoveď, ktoroukoľvek zmluvnou stranou.  

 

7.5. Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Obchodného zákonníka . 

 

7.6. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán formou písomného dodatku. 

 

7.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

zverejnením na webovom sídle objednávateľa. 

 

7.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle 

zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7.9. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jeden (1) 

rovnopis. 

 

7.10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 26.2.2021 

 

  

 

 

     PODPÍSANÉ        PODPÍSANÉ 

 

Mgr. Michal Janiga              Ing. Eva Hrabalová 

  za objednávateľa                                                                                      za poskytovateľa 

 

 

 

 

 


