Zmluva o poskytovaní služieb
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
obchodné meno:
LIVET plus s.r.o.
sídlo:
Internátna 53, 974 04 Banská Bystrica
v zastúpení:
Mgr. Beata Kalinová, konateľ spoločnosti
IČO:
47 628 111
DIČ:
2024035651
bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s. BB, č. účtu 2926915609/1100
IBAN:
SK78 1100 0000 0029 2691 5609
zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26244/S
ďalej len „dodávateľ“
a
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
ďalej len „odberateľ“

Obecný úrad Kráľovce - Krnišov
Kráľovce – Krnišov č. 38, 962 65 Hontianske Nemce
Ľubomír Slančík, starosta obce
00 320 030
2021152529

uzatvárajú túto zmluvu:
čl. I
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa za odmenu vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o
účtovníctve a ostatnými platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky. Vedenie účtovníctva
bude zahŕňať služby uvedené v 2. bode tohto článku.
2. Vedenie účtovníctva bude pozostávať z nasledujúcich činností:
 vedenie podvojného účtovníctva,
 mesačné prehľady o stave majetku a záväzkov,
 sledovanie plnenia rozpočtu a vypracovanie návrhu na rozpočtové opatrenia,
 príprava, vypracovanie a odovzdanie štvrťročných finančných výkazov do systému RIS SAM,
 príprava ročnej účtovnej závierky,
 vypracovanie ročnej účtovnej závierky,
 odovzdanie koncoročných finančných výkazov do systému RIS SAM,
 príprava záverečného účtu obce,
 majetok obce - príprava podkladov pre inventarizáciu majetku,
 vypracovanie výročnej správy - časť hospodárenie obce.
1. Odmenu za vykonané služby upravuje čl. III tejto zmluvy.
čl. II
Čas plnenia

1. Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v termíne od 01.01.2017 do 31.12.2017.

čl. III
Odmena a jej splatnosť

1. Cena poskytovaných služieb je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 140 Eur mesačne.
2. Táto cena je splatná vždy k 28. dňu v tom mesiaci, za ktorý sa odmena vypláca, na účet dodávateľa vedený
v Tatra banke a. s. na číslo účtu 2926915609/1100, IBAN SK78 1100 0000 0029 2691 5609.
čl. IV
Poskytovanie informácií
1. Pre riadne vykonávanie služieb podľa čl. I poskytne odberateľ dodávateľovi všetky potrebné podklady a
informácie, obchodné zmluvy, registrácie, interné smernice, zápisnice zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva, podklady ku mzdám a iné potrebné doklady.
čl. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ je povinný poskytovať uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadne
a včas, pričom ich plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany odberateľa, najmä
včasným poskytnutím všetkých potrebných podkladov a informácií k nim.
2. Povinnosťou dodávateľa je zaobchádzať s každou informáciou ako s dôvernou a zabezpečiť, aby táto
dôverná informácia bola oznámená tretej strane iba na základe pokynu odberateľa alebo v súlade
s príslušnými predpismi.
3. Dodávateľ sa zaväzuje bez písomného súhlasu odberateľa neposkytovať dôverné informácie tretím
osobám ani neumožňovať tretím osobám prístup k takýmto dôverným informáciám. Dodávateľ je povinný
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. Táto povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného
zmluvného vzťahu.

4. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené úmyselným porušením alebo hrubým zanedbaním povinností
podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany si dohodou určili, že celková vymáhateľná výška náhrady škody sa
určuje na sumu vo výške jednej mesačnej odmeny.
5. V prípade omeškania odberateľa pri odovzdávaní podkladov nezodpovedá dodávateľ za prípadný vznik
škody v dôsledku ich oneskoreného spracovania alebo oneskoreného odovzdania.
6. V prípade, že podklady odberateľa budú vykazovať nedostatky týkajúce sa ich obsahu alebo formy
z hľadiska platných predpisov, sú zmluvné strany povinné zabezpečiť osobné prejednanie zistených
nedostatkov.
7. Pokiaľ upozorní dodávateľ odberateľa na potrebu konzultácie s daňovým poradcom, auditorom, hlavným
kontrolórom alebo právnikom, zabezpečí odberateľ takúto konzultáciu na vlastné náklady.
8. Dodávateľ bude vykonávať služby podľa tejto zmluvy v priestoroch dodávateľa s použitím kancelárskeho
vybavenia a výpočtovej techniky, ktoré je vlastníctvom dodávateľa.
9. Dodávateľ bude vykonávať služby podľa tejto zmluvy v účtovnom systéme URBIS od spoločnosti MADE
spol. s r.o., ktorý je vlastníctvom odberateľa, v zmysle licenčnej zmluvy.

čl. VI
Platnosť zmluvy
1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa čl. II tejto zmluvy.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.
4. Všetky ďalšie dojednania budú riešené písomným dodatkom ku zmluve.
čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Všetky vzťahy, ktoré nerieši táto zmluva, sa budú riadiť slovenským Obchodným zákonníkom v platnom
znení.

V Banskej Bystrici, dňa 01.01.2017

Mgr. Beata Kalinová
konateľ spoločnosti LIVET plus s.r.o.

Ľubomír Slančík
starosta obce Kráľovce - Krnišov

