
Zmluva  

o spracovaní účtovnej evidencie 
 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Súkromná základná škola  

Sídlo:    044 58  Kechnec 13 

IČO:     42 407 036 

DIČ:    2120 119 749 

V zastúpení:   Mgr. Ibolya Straussová, riaditeľka školy 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno:  ANERI Košice, s.r.o. 

Sídlo:    Trieda SNP 96, 040 11  Košice 

IČO:     45 294 453 

DIČ:     2022 922 583 

V zastúpení:   Ing. Irena Keresztessy, konateľ 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, Vložka č.: 24652/V 

 

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej len „zmluvná 

strana“)  

 

čl. II. 

Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať riadne a včas nasledovné činnosti: 

a) viesť účtovnú evidenciu v sústave podvojného účtovníctva, 

b) spracovávať mesačne mzdovú agendu zamestnancov a dohôd mimo pracovného pomeru vrátane 

ročného zúčtovania daní zamestnancov, vyhotovenie výkazov pre poisťovne, vyhotovenie mesačných 

prehľadov na daň zo závislej činnosti, ročných hlásení na daň zo závislej činnosti, vyhotovovanie 

štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR, 

c) vykonávať automatické spracovanie dát súvisiace s činnosťami, ktoré sú uvedené pod písmenami 

a) až d) tohto bodu, 

d) poskytovať objednávateľovi konzultácie a poradenstvo vo veciach súvisiacich s činnosťami, ktoré 

sú uvedené pod písmenami a) až b) tohto bodu, 

e) zastupovať objednávateľa pred zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a orgánmi štátnej 

správy vo veciach týkajúcich sa činností, ktoré sú uvedené pod písmenami a) až b) tohto bodu, 

f) zúčastňovať sa prípadných kontrol vykonávaných u objednávateľa Sociálnou poisťovňou, 

zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom prípadne inými orgánmi štátnej správy za predpokladu, 

že táto kontrola súvisí s činnosťami, ktoré sú uvedené pod písmenami a) až b) tohto bodu, 

(ďalej spolu len „činnosti). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané činnosti zaplatiť odmenu podľa čl.IV. tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ bude vykonávať činnosti vo vlastných priestoroch a na vlastných prostriedkoch 

výpočtovej techniky. Účtovná agenda bude vedená účtovným softvérom firmy MRP(bude sa 

pokračovať v doterajšom účtovnom systéme). Personálna agenda bude vedená softvérom WinPam(od 

spol. IVES, org. pre informatiku VS), aktualizácie a rozširovanie softvérového vybavenia, bude 

v réžii objednávateľa.  

4. Spracovanie účtovnej agendy začne dňom podpisu tejto zmluvy s tým, že spracované budú spätne 

aj účtovné doklady za mesiace 7, 8/2017. Mzdová agenda sa začne spracovávať mesiacom 9/2017. 



 

čl. III. 

Doba trvania zmluvy 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o spracovaní účtovnej evidencie (ďalej 

len „zmluva“) začínajú plynúť dňom podpísania zmluvy a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po 

jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne podania 

týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ktoré objednávateľ vykonal do účinnosti tejto zmluvy. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

3. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť písomnou dohodou alebo uplynutím dvojmesačnej výpo-

vednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po dni, kedy bola 

doručená výpoveď. 

 

čl. IV. 

Cena predmetu plnenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonávanie činností vo výške 400,- EUR(slovom Štyristo 

Eur) za mesiac(ďalej len „cena“). Platba sa uskutoční vždy po vystavení faktúry poskytovateľom na 

účet poskytovateľa alebo v hotovosti v zmysle uvedenej doby splatnosti faktúry. 

2. Cena je úplná a pre zmluvné strany záväzná. V cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa, 

ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

3. Cena plnení podľa tohto bodu je splatná do siedmych dní od predloženia zúčtovacieho dokladu 

(faktúry) zo strany poskytovateľa. Ak je na zúčtovacom doklade uvedený termín splatnosti, je pre 

objednávateľa záväzný prednostne. 

4. Cena predmetu zmluvy sa môže meniť len po písomnej dohode obidvoch zmluvných strán, ak nie 

je v tejto zmluve uvedené inak. 

5. V prípade zvýšenia rozsahu prác, z dôvodu rozšírenia činnosti objednávateľa pristúpia obidve 

zmluvné strany k prehodnoteniu ceny predmetu plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

čl. V. 

Zodpovednosť, povinnosti a práva poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri uvedenom rozsahu menovaných prác a súvisiacich činnostiach 

postupovať v zmysle zákonných ustanovení: 

Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 

Zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov 

Zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty 

Zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov 

Zákona č. 87/1994 Z. z o cestnej dani 

Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

2. Poskytovateľ je zodpovedný za správnosť vykonávaných prác dohodnutých v čl. II. tejto zmluvy. 

Ak objednávateľ trvá na takom postupe spracovania, ktorý je v rozpore so všeobecne platnými 

právnymi predpismi, poskytovateľ nepreberá za takéto spracovanie zodpovednosť. 

3. Poskytovateľ je povinný minimálne ústne upozorniť objednávateľa na problémy odhalené pri 

spracovaní údajov. 

4. Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní prác podľa čl. II. tejto zmluvy dodržiavať všeobecne 

záväzné termíny, prípadne termíny dohodnuté s objednávateľom, ako aj vnútorné predpisy a smernice 

o hospodárení objednávateľa. 

5. Poskytovateľ je oprávnený použiť k plneniu dohodnutých úloh aj iné osoby, pričom zodpovedá 

objednávateľovi tak, ako by ich vykonal sám. 



6. Poskytovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach objednávateľa voči 

tretím osobám, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

7. Ak objednávateľ neuhradí vyúčtovanú cenu plnenia do 30 dní po lehote splatnosti, je poskytovateľ 

oprávnený dohodnuté práce prerušiť, nevydať mu odovzdané doklady a s okamžitou platnosťou 

vypovedať zmluvu. Škody vzniknuté postupom podľa tohto bodu znáša v plnom rozsahu 

objednávateľ. 

8. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť najmä za chyby a následne za škody: 

- ktoré spôsobil objednávateľ, 

- vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo neúplných informácií zo strany objednávateľa, 

- spôsobené nedostatočnou vecnou a formálnou stránkou dokladov (napr. predložený a zúčtovaný 

neoprávnený doklad, neoprávnený náklad, doklad neobsahujúci všetky náležitosti ....), 

- vzniknuté v dôsledku neodovzdania a následného nezúčtovania všetkých dokladov do zúčtovacieho 

obdobia, prípadne vzniknuté v dôsledku ich oneskoreného odovzdania, 

- vzniknuté v predchádzajúcich obdobiach, t.j. v obdobiach, v ktorých spracovanie nevykonával 

poskytovateľ podľa tejto zmluvy, ak ovplyvňujú správnosť prác vykonávaných poskytovateľom na 

základe tejto zmluvy, 

- vzniknuté po ukončení spolupráce zmluvných strán alebo nerešpektovaním odporúčaní poskytova-

teľa, ak spätne ovplyvňujú správnosť ním vykonaných prác (napr. problematika leasingu ...) 

- spôsobené nesprávnym vedením evidencií zo strany objednávateľa, a z toho vyplývajúcich vstupov 

nesprávnych údajov do účtovnej evidencie (najmä vstup zo skladovej evidencie, výstup súvisiaci s 

evidenciou jázd, ...). 

9. Poskytovateľ poskytuje poverenému zástupcovi spoločnosti minimálne 1x štvrťročne nasledovné 

informácie: 

- súvahu, výkaz ziskov a strát (zostavené podľa pokynov objednávateľa), 

- prehľad neuhradených záväzkov a pohľadávok z obchodného styku a všetkých ostatných evidencií, 

- na požiadanie detailný rozpis hlavnej knihy priamo z účtovného SW, odsúhlasenie súvahových 

analytických účtov so stavom otvorených položiek, prípadne zdôvodnenie rozdielov. 

 

čl. VI. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ má právo požadovať priebežné informácie o poskytovateľom vykonávaných prácach  

pričom špeciálne požadované údaje nahlási vopred aspoň 1 týždeň. 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať všetky podklady poskytovateľovi osobne, prípadne 

prostredníctvom elektronických médií. Účtovné doklady budú poskytovateľovi doručované 

minimálne 2xmesačne, a to do 10-teho v mesiaci a do 25-teho v mesiaci. Doklady potrebné k ročnej 

účtovnej závierke budú poskytovateľovi odovzdané najneskôr 20.1. po skončení kalendárneho roka. 

Doklady potrebné k spracovaniu mesačných miezd(dochádzky, dovolenkové lístky, priepustky 

k lekárovi, podklady k odmenám a iným peňažným príjmom zamestnancov) budú odovzdané 

poskytovateľovi najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Pri prijímaní 

nových zamestnancov, ukončení pracovného pomeru je objednávateľ povinný informovať 

poskytovateľa najneskôr 1 deň pred uskutočnením právneho aktu. O pracovnej neschopnosti, 

ošetrovaní člena rodiny, nástupe na MD a RD je objednávateľ povinný informovať poskytovateľa do 

troch pracovných dní od vzniku skutočností. 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetky a úplné informácie potrebné k vykoná-

vaniu dohodnutých prác. 

4. Objednávateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach poskytovateľa voči 

tretím osobám, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

5. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi: 

Pri zahájení prác: 

a. podmienky pre zostavenie účtovnej osnovy 

b. upresnenie podmienok pre zostavovanie výkazov 

c. interné smernice súvisiace s vedením účtovníctva a výpočtom miezd 



- všetky potrebné doklady na vedenie účtovnej evidencie v súlade so Zákonom o účtovníctve 

a ostatné evidencie záznamov v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, 

- podklady pre výpočet miezd. 

6. Objednávateľ je povinný informovať zamestnancov o skutočnosti, že ich mzdová agenda bude 

spracovávaná prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v aktuálnom znení. 

7. Za objednávateľa budú vystupovať poverení pracovníci: 

Mgr. Ibolya Strausová - účtovné doklady, 

Mgr. Ibolya Strausová - doklady doplňujúce daňovú povinnosť, 

Mgr. Ibolya Strausová - mzdové podklady, 

Emília Miková – účtovné doklady za ŠJ 

ktorí budú zodpovední za odovzdanie všetkých dokladov potrebných na splnenie úloh vyplývajúcich 

z dohodnutého predmetu zmluvy. 

 

 

čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Práce nad rozsah tejto zmluvy budú vykonávané na základe osobitnej písomnej dohody zmluvných 

strán. 

2. Zmeny tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Dodatok musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Takto prijatý dodatok tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Skutočnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy určito a zrozumeteľne vyjadruje ich vážnu 

a slobodnú vôľu byť viazaný touto zmluvou. Ďalej prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom 

prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu s ním ju slobodne a dobrovoľne podpisujú. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

V Kechneci dňa 6.9.2017    V Kechneci dňa 6.9.2017 

 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

            objednávateľ               poskytovateľ 

    Súkromná základná škola Kechnec       ANERI Košice, s.r.o. 
              Mgr. Ibolya Straussová       Ing. Irena Keresztessy 

             riaditeľka         konateľ 

 


