
ZMLUVA  O VEDENÍ  ÚČTOVNÍCTVA
uzatvorená  podl'a  ust. 83 269 ods. 2 a ust. q 536 až 565 zákona  č. 513/1991  Zb.

Obchodný  zákonník

Zmluvné  strany:

Objednávatel':

Sídlo:

IČO:

Zapísaná  :

v zastúpenÍ:

a

Zhotovitel':

Sídlo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH  :
Zapísaná:

v zastÚpenÍ:

Dobrý  dom,  n. o.

Karpatská3112/24,  81105  Bratislava-StaréMesto
53266064

OÚ Bratislava,  OVVS-107790/553/2020-NO

Mgr.  Petra  Balážová,  riaditel'ka

JURA  audit,  s.r.o.

Kolmá  4, 851 01 Bratislava

36237213

2020165268

SK2020165268

OR  OS Bratislava  l, Oddiel  Sro,  Vložka  číslo  22393/B
Ing.  Jarmila  Juricová,  konatel'

Zmluvné strany - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby Dobi
ďíom,  n. o. na strane  jednej  (d'alej  len,,objednávatel")  a obchodná  spoločnost'  JURA  audit,
s.r.o.  na strane druhej  (d'alej  len ,,zhotoviter':  objednávatď  a zhotoviter  d'alej spolu  aj
,,zmluvné  strany")  tak,  ako sú identifikovaní  v záhlaví  tejto  zmluvy,  uzatvárajú  túto

zmluvu  o vedení  účtovníctva

(d'alej  len,,zmluva")

Článok  I.

Predmet  zmluvy

Zhotovitel'  sa zaväzuje,  že pre objednávatďa  s najväčšou  odbornou  starostlivosťou  vykoná
(vypracuje  a odovzdá)  dielo,  ako  je  nižšie  uvedené:
- vedenie  účtovníctva  a spracovanie  účtovných  dokladov:

pokladničné  doklady,

prijaté  faktúry,

vydané  faktúry,

bankové  výpisy,

interné  doklady,

evidencia  majetku;

- vedenie  miezd  apersonalistiky,  vystavenie  miezd,  spracovanie  aodoslanie  mzdových
výkazov;

spracovanie  a odoslanie  štatistických  výkazov;
spracovanie  a odoslanie  daňového  priznania  k dani  z motorových  vozidiel;
spracoyanie  a odoslanie  ročnej  účtovnej  závierky  a ročných  účtovných  výkazov;
spracovanie  a odoslanie  daňového  priznania  k dani  z príjmu  za ukončený  rok.



Objednávatel'  sa zaväzuje platit' dohodnutú cenu za 'vykonané účtovnícke  služby
špecifikované  v predchádzajúcom  odseku  článku  I. zmluvy.

Termíny poskytnutia  týchto služieb, a to výsledky mesačného spracovania za  oblast'
účtovníctva  do 30. kalendárneho dňa nasledujťiceho mesiaca a za oblast' mzdovej agendy
vždy  najneskôr  do 10. kalendárneho  dňa  nasledujúceho  mesiaca.

Zhotovitď  má na základe zmluvy  poviru'iost' poskytnút'  súčinnost' pri akýchkol'vek  kontrolách
účtovníctva  objednávatel'a, poskytovat'  súčiru'iost', údaje a informácie  kontrolným  orgánom  a
hájit' záujmy  objednávatel'a  v zmysle  platných  právnych  predpisov.

Objednávatel' sa zaväzuje poskytnút' zhotovitel'ovi  plnú súčinnost' spočívajúcu najmä v
odovzdaní všetkých podkladov  potrebných na riadne  a včasné splnenie  povinností
zhotovitera,  príp. v poskytnutí  potrebného vysvetlenia  k týmto podkladom.  Predovšetkým  ide
o nasledovné  podklady:

a) došlé faktúry,
b) vystavené  faktúry,
c)  výpisy  z účtov vedených  neziskovou  organizáciou

Objednávater  sa zaväzuje dodat' doklady  najneskôr do 10. dňa nasledujúceho  mesiaca,

Clánok  II.

Činnost'  zhotovitel'a

Činnost' zhotovitel'a  bude pozostávat' z výkonu prác nevyhnutných  pre splnenie záväzkov
určených  v Predmete  zmluvy.

Zhotovitel'  zodpovedá za správne a včasné splnenie úloh, definovaných  v Predmete zmluvy.

Článok  III.

Miesto  plnenia

Miestom plnenia tejto  zmluvy buďú pracoviská sídla zhotovitel'a apodra  požiadavky
príslušné  pracoviská  objednávatel'a.

Článok  IV.

Spolupráca  zmluvných  strán

Objednávatď  a zhotovitel'  sa zaväzujú  pri  výkone  tejto  zmluvy  spolupracovat'.

Každá zmluvná  strana ustanovuje  jedného odborného zástupcu, splnomocneného  na riešenie
azabezpečenie úloh pri plnení tejto zmluvy.  Zástupcovia menovaní vtomto  zrnysle
zodpovedajú za zabezpečenie vzájomného styku medzi objednávatel'om azhotoviterom
a riešenie problémov  vzniknutých  v priebehu  realizácie  tejto  zmluvy.

Za objednávatel'a  je  to:

Za  zhotovitďa  je  to:

Mgr.  Petra  Balážová,  riaditerka

Ing.  Jarmila  Juricová,  konatel'ka



Článok  V.
Cena,  spôsob platby

Cenník  za výkon  podvojného  účtovníctva  a miezd je nasledovný

Cenník  za výkon  podvojného  účtovníctva  a miezd je nasledovný  :

Cenník  pre podvojné  účtovníctvo

Mesačný  paušál/  poradenstvo,  koinunikácia  s inštitúciami
Účtovná  položka/zápis  do denníka

Statistické  výkazy

Účtovná  závierka,  daňové priznanie,  poznárnky  k ÚZ
Daňové  priznanie  k dani z mot. vozidiel

Cenník  mzdy  a personalistika

Zamestnanec  -  HPP/mes.

Zarnestnanec  - dohoda  / mes.

Ročné  zúčtovanie  dane

Cenník  poradenstvo

Poradenské  služby

33.- eur / mesačne

0,70,- eur / 1 riadok

1 5.- eur

100.-  eur /ročne

50.- eur /ročne

10.- eur/mesačne
10.- eur / mesačne

10.- eur

33.- eur/ hod.

Ceny špecifikované  v tejto Zmluve  sú uvedené bez DPH. Dodávater  je oprávnený  k
uvedeným  cenám fakturovat'  DPH  podl'a  platných  právnych  predpisov.

Cena služieb je splatná na základe faktúr  vystavených  zhotovitel'om  so splatnost'ou  10
kalendárnych  dní odo dňa vystavenia  faktúry.  Faktúry  budú zasielané elektronicky  do
mailovej  schránky  objednávatďa.

Zmena  cenníka  je možná  výlučne  formou  dodatku  k zmluve.

Článok  VI.

Obchodné  a bankové  tajomstvo

Zhotoviter smie použit'  všetky informácie  a podklady,  ktoré získal v súvislosti  s touto

zmluvou, len na plnenie podl'a te5to zmluvy.  Informácie,  ktoré  nie sú všeobecne  známe, alebo
pokiar objednávater na ich zverejnenie  nedal  písomný  súhlas, je zhotovitel'  povinný  udržiavat'

voči  tretíi'n  osobám  v tajnosti.

Všetky  správy,  poskytované  objednávaterovi, sťi poskytované  jedine  pre  potreby

objednávatera azhotoviter neberie na seba zodpovednost'  za použitie  takýchto  správ

akoukol'vek  tret'ou  stranou.

Všetky informácie  arady,  či už písomné alebo ústne, akéhokol'vek  druhu, poskytnuté
zhotovitďom  objednávatel'ovi,  sú určené jedine pre použitie  objednávatďa  anesmú  byt'

zmluvnou stranou zverejnené  a poskytnuté  žiadnej tretej strane (to isté platí aj vo vzt'ahu

k verejnosti,  inak  je to porušenie  tejto  klauzuly).



Po ukončení platnosti tejto zmluvy je zhotovitel' povinný odovzdat' objednávatel'ovi všetky

účtovné, mzdové, daňové a iné doklady, ktoré súviseli s plnením predmetu zmluvy  alebo

doklady,  ktoré boli zhotoviterovi  v súvislosti  s plnením  zmluvy  odovzdané.

Clánok  VII.

Zaviazanie  sa k  lojálnosti

Počas  plnenia  tejto  zmluvy  a na obdobie  6 mesiacov  po jej  ukončení:

- zhotovitel' sa zaručuje neponúkat' zamestnanie, alebo zamestnávat'  ktoréhokorvek

zamestnanca objednávatel'a, alebo agenta v spojení so zadaním  alebo záväzkom  bez
predchádzajúceho  písomného  súhlasu  objednávatera,

- objednávater nebude ponúkat' zamestnanie ktorémukol'vek  zamestnancovi  zhotovitera  bez

predchádzajúceho  písomného  súhlasu  zhotovitel'a.

Článok  VIII.

Platnost'  zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu

obidvoma zmluvnými  stranami a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia  v

zmysle í4 47a ods. I Občianskeho zákonníka v spojení s 8) 5a ods. 6, 9 a 13 zákona  č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých  zákonov
v znení  neskorších  predpisov.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedat', pričom zmluvné  strany  si

dohodli trojmesačnú výpovednú lehotu, ktorá začne plynút' prvým dňom kalendárneho

mesiaca  nasledujúceho  po doručení  výpovede  druhej  zmluvnej  strane.

Zhotovitel' má v prípade ukončenia zmluvy nárok na všetky účelne vynaložené

a preukázané náklady, ktoré vynaložil  a zdokladoval do ukončenia platnosti tejto zmluvy,  ako
je definované  v tomto  článku.

Článok  IX.

Záverečné  ustanovenia

Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočnit' vo forme písomných dodatkov.

Táto  zmluva  podlieha  právu  platnému  v Slovenskej  republike.

Zhotovitel' zodpovedá objednávatel'ovi za škody, ktoré boli zapríčinené zamestnancami

zhotovitel'a pri realizácii  diela. Ak jedna zo zmluvných  strán spôsobí akúkorvek  škodu  druhej

zmluvnej strane vo vzt'ahu k zmluve, zodpovednost' za škodu sa bude spravovat' podra íS1373
a násl.  Zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník.

V prípade porušenia svojich povinností zodpovedá zhotovitel' objednávatel'ovi za škodu
spôsobenú jemu, príp. tretím osobám. Zhotoviter  sa zaväzuje tiež uhradit' objednávatel'ovi
všetky sankcie, ktoré budú objednávaterovi  uložené v dôsledku nesprávnosti a chýb vo vedení

účtovnej a mzdovej dokumentácie, podaní jednotlivých  daňových priznaní a podaní, ktoré sa



zhotoviter  zaviazal  touto  zmluvou  zabezpečit',  ako aj v dôsledku  omeškania  s ich  podaním,
pokial'  boli  tieto  chyby,  nesprávnosti  či omeškanie  spôsobené  zhotoviterom.

Zhotovitel'  nie  je zodpovedný  za straty,  škody  alebo  náklady  spojené  s podvodným  konaním,
zanedbaním  alebo  zárnerným  nesplnením  povinnosti  objednávatel'a  alebo  jeho  zamestnancov.

Zhotoviter  spracúva  osobné  údaje  objednávatel'a  a zamestnancov  objednávatel'a  na účely
vedenia  personálnej  a mzdovej  agendy.  Oblast'  ochrany  osobných  údajov  bude  medzi
zmluvnými  stranami  upravená  sarnostatne.  V  prípadoch,  kedy  zhotoviter poskytuje
objednávatel'ovi  osobné  údaje  fyzických  osôb, zaväzuje  sa zhotovitel'  pred poskytnutím
takýchto  osobných  údajov  získat'  od dotknutých  osôb súhlas s ich spracovaním  ako aj
informovať  dotknuté  osoby  o d'alších  skutočnostiach  a splniť  si voči  dotknutým  osobám
ďalšie  poyinnosti  podl'a  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ) 2016/679  z 27.
apríla  2016  o ochrane  fyzických  osôb pri  spracúvaní  osobných  údajov  a o vol'nom  pohybe
takýchto  údajov  (d'alej  ,,Nariadenie").  Pre vylúčenie  pochybností  zmluvné  strany  konštatujú  a
súhlasia,  že objednávatel'  nezodpovedá  za splnenie  povinností  zhotovitera  vyplývajúcich  z

Nariadenia  vo vzt'ahu  k osobným  údajom,  ktoré  boli  alebo  budú  objednávaterovi  zo strany
zhotovitera  v súvislosti  s plnením  podYa  tejto  Zmluvy  poskytnuté.

Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že si túto  zmluvu  pred  jej  podpisom  prečítali,  jej obsahu,  ktorý
určito  a zrozumitel'ne  vyjadruje  ich  slobodne  a vážne  prejavenú  vôl'u  byt'  ňou  viazaní,
porozumeli,  na znak  čoho  ju  vlastnoručne  podpísali.

Táto zmluva  sa vyhotovuje  v 2 rovnopisoch,  z ktorých  každá  zmluvná  strana  obdrží  1
exemplár.

V Bratislave,  dňa..('11..'/.:..!:."..'..!? "'//

Dobrý  dom,  n.o.

Mgr.  Petra  Balážová

riaditeYka

JURA  audit  s.r.o.

Ing.  Jarmila  Juri

konatel'

u R A audit s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 BRATlSLAVA


