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Z m l u v a 
o poskytovaní účtovníckych služieb v zmysle ust. § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka. 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno: GLOBERG-Accounting, spol. s r.o. 

Sídlo:   Furdekova 3240/16, 851 04 Bratislava              

V zastúpení:  Sami Leskovský 

IČO:   51173140 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN:   SK07 0200 0000 0038 7981 1253 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel : sro, Vložka číslo: 123460/B. 

  

(ďalej len "dodávateľ") 

 

a 

 

Obchodné meno:   

Sídlo:    

V zastúpení:   

IČO:    

DIČ:      

Bankové spojenie:  

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel : sro, Vložka číslo: /B. 

   

(ďalej len "klient") 

 

 

sa dohodli na prijatí tejto Zmluvy o poskytovaní účtovníckych služieb s nasledovným obsahom: 

 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi služby spočívajúce vo vedení podvojného účtovníctva 

klienta. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje viesť klientovi mzdovú agendu a personalistiku – mesačné spracovanie miezd 

a výkazov – ak bolo predom určené vedenie mzdovej agendy a personalistiky (viď cenová ponuka). 

3. Pre účely tejto zmluvy sa pod vedením účtovníctva rozumie pravidelné spracovanie účtovných dokladov 

klienta výpočtovou technikou do výstupnej zostavy vhodnej pre vystavenie daňového priznania (ďalej len 

"výkazy") v súlade s platnými právnymi predpismi. 

4. Vystavenie daňového priznania pri príjmoch od viacerých zamestnávateľov, resp. viacerých druhov 

príjmov, ktoré nie sú vedené u dodávateľa, bude spoplatnené podľa priloženého cenníka. 

 

Čl. II. 

Čas plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy priebežne odo dňa prevzatia     

účtovných dokladov klienta po uzavretí tejto zmluvy až do jej ukončenia alebo odstúpenia. Jednotlivé 

výkazy je dodávateľ povinný odovzdať klientovi alebo podať na príslušný štátny orgán v lehote za každý 

kalendárny mesiac. V prípade konzultácii si termín dohodne klient s dodávateľom formou sms správy, e-

mailu alebo doporučeného listu. 
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Čl. III. 

Miesto plnenia 

 

1. Miestom plnenia pri vedení účtovníctva klienta bude kancelária dodávateľa umiestnená na ul. Furdekova 

16, 851 04 Bratislava, kde je poskytovateľ k dispozícii od 9:00 – 16:00. 

 

Č. IV. 

Cena poskytovaných služieb 

 

1. Cena poskytovaných služieb bola dohodou zmluvných strán stanovená nasledovne: 

Podvojné účtovníctvo : 00,00 €  podľa cenovej ponuky číslo : CP2020000  

Mzdová agenda: 0,00 €. Uvedené ceny sú bez DPH. 

2. Naviac vyžiadané alebo spracované služby budú fakturované podľa položiek cenníka účtovných prác, 

ktorý klient obdrží po vyžiadaní, resp. ceny za poskytnuté služby budú o vzájomnej dohode. 

3. Splatnosť faktúry poskytovaných služieb je do 15.dňa v mesiaci vystavenia. Faktúra bude vystavená do 

10 dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, za služby dodané v predošlom mesiaci. 

4. Klient sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru v splatnosti. V prípade ak príde zo strany poskytovateľa ku 

vystaveniu upomienky za neuhradenie faktúry, upomienka bude spoplatnená v zmysle platného cenníka. 

 

    

Čl. V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ je povinný poskytovať uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadne a 

včas, pričom jeho plnenie je podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany klienta, najmä 

včasným poskytnutím všetkých potrebných podkladov a informácií k nim. 

2. Klient je povinný odovzdať kompletné a bezchybné účtovné doklady na spracovanie dodávateľovi pre 

vypracovanie mesačných výkazov vždy najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho po príslušnom 

kalendárnom mesiaci pričom je povinný odovzdať aj mesačný výpis z účtu bánk, ktorými klient disponuje, 

poprípade PPD a i. osobne v kancelárii poskytovateľa na ul. Furdekova 16, Bratislava – Petržalka. 

3. Klient je povinný odovzdať / zaslať e-mailom dochádzku za zamestnancov do 2.dňa v mesiaci po 

ukončenom mesiaci, za ktorý sa majú mzdy spracovať. V prípade ak tento deň pripadne na víkend alebo 

sviatok, tak najbližší pracovný deň. Klient zodpovedá za správnosť a pravdivosť týchto údajov. 

4. V prípade omeškania klienta pri odovzdávaní účtovných dokladov nezodpovedá dodávateľ za prípadný 

vznik škody v dôsledku ich oneskoreného spracovania alebo oneskoreného odovzdania výkazov. 

Dodávateľ je oprávnený na základe opakovaného omeškania odovzdania dokladov vypovedať túto 

zmluvu v skrátenej výpovednej lehote podľa bodu 5. Čl. VI tejto zmluvy.      

5. Pokiaľ je klient v omeškaní s úhradou faktúry aj po vystavení upomienky, Poskytovateľ je oprávnený 

prerušiť dodanie služieb až do úhrady faktúry. Náklady vzniknuté prerušením služieb znáša Klient.  

6. V prípade, že účtovné doklady klienta budú vykazovať nedostatky týkajúce sa ich obsahu alebo formy, sú 

zmluvné strany povinné zabezpečiť osobné prejednanie zistených nedostatkov, pričom sa Klient zaväzuje 

rešpektovať pripomienky dodávateľa týkajúce sa predkladaných účtovných dokladov. V prípade, že 

uvedené pripomienky nebudú zo strany Klienta rešpektované, dodávateľ nie je zodpovedný za vecnú a 

číselnú správnosť prevzatých účtovných dokladov a dodávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v 

skrátenej výpovednej lehote podľa bodu 5. Čl. VI. tejto zmluvy. 

7. Odmena dodávateľa za poskytnuté služby sa uhrádza mesačne na základe faktúry vystavenej dodávateľom 

prevodom na účet dodávateľa alebo v hotovosti na základe vydania príjmového pokladničného dokladu 

z registračnej pokladne. 

8. V prípade, že služby poskytnuté dodávateľom budú vykazovať v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo s dohodou zmluvných strán obsahové či formálne nedostatky, má klient nárok 

na bezplatné odstránenie zistených nedostatkov.  
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9. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie 

by mohlo byť spôsobilé poškodiť obchodné záujmy druhej zmluvnej strany. 

10. Pri prijatí zamestnanca je klient povinný túto skutočnosť oznámiť dva dni vopred s riadne vyplneným 

personálnym dotazníkom ( pre vypracovanie zmluvy a prihlásenia do príslušných inštitúcii ) V opačnom 

prípade má na to poskytovateľ 48 hodín. 

11. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien počas uzatvorenia zmluvy s Klientom a to tak, že Klienta 

upovedomí najneskôr 30 dní vopred o nastávajúcich zmenách cien. 

 

 

Čl. VI. 

Platnosť zmluvy 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.   

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. 

4. Klient môže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína 

plynúť prvým dňom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď, 

resp. podľa vzájomnej dohody, keby bude zmluvný vzťah ukončený. 

5. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína 

plynúť prvým dňom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď. 

Z dôvodov stanovených v  bodoch 4 a 6 Čl. V. tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený vypovedať túto 

zmluvu s výpovednou lehotou sedem dní, ktorá začína plynúť doručením písomnej výpovede. 

6. Klient a dodávateľ v prípade spokojnosti môžu zmluvu po uplynutí doby určitej predĺžiť alebo vyhotoviť 

novú. 

 

Čl. VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Dodávateľ zodpovedá klientovi za škodu na veciach prevzatých od klienta. 

2. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú klientovi porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy. 

3. Za správnosť a úplnosť všetkých dokladov predložených dodávateľovi na spracovanie zodpovedá klient. 

4. Dodávateľ je poistený spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. do výšky krytia 70 000€. 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Klient súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre účely potrebné v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

2. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch zmluvných 

strán. 

3. Táto zmluva bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a určitej vôle oboch účastníkov, títo ju neuzavreli 

v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok. 

4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, túto v celom rozsahu schvaľujú a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom. 

 

 

V Bratislave, dňa 00.00.2020                                                                                V Bratislave, dňa 00.00.2020 

 

 

 

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

             Podpis a pečiatka klienta     Podpis a pečiatka dodávateľa 


