
 
 

ZMLUVA 100307 O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA  
 
 

Zmluvné strany 
 
Účtovník:                   Poliklinika Senica n. o. 
                                   Sotinská 1588, 905 01 Senica 
                                   zastúpená riaditeľkou Ing. Alenou Kovačičovou 
                                   IČO: 36084212            DIČ: 2021701154 
                                   IČ pre DPH: SK 2021701154 
                                   Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. 
                                   č.ú. 
                                   IBAN:  
                                   (ďalej len „ú č t o v n í k“) 
                
                                                                  a 

 
Objednávateľ:          ISIS GROUP, s.r.o. 
                                   Sotinská 1345/23, 905 01 Senica 
                                   Konateľ: Alexandra Purlantov 
                                   IČO: 36612421          DIČ: 2022230232 
                                   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
                                   č. ú.  
                                   IBAN:  
                                  (ďalej len „o b j e d n á v a t e ľ“) 

 
a 
 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

Účtovník  sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi odbornú pomoc vo forme: 

- priebežné vedenie podvojného  účtovníctva spoločnosti / účtovanie o stave a pohybe 
majetku a záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o nákladoch,  výnosoch,  výdavkoch,  
príjmoch a o výsledku hospodárenia/, 

- vypracovanie účtovnej závierky, daňového priznania,  
- poskytovanie odbornej pomoci vo forme stanovísk, 
- zastupovanie objednávateľa vo veciach účtovníctva  a daní pred orgánmi štátu. 
 

 
Čl. II 

Odplata za služby 

1. Odmena za  služby  bola stanovená   dohodou  vo výške  24,00  € mesačne  vrátane  
      20 % DPH (20,00 + 4,00). Je splatná vždy do 10. dňa  príslušného    kalendárneho 

mesiaca na účet 5626643/5200, variabilný symbol 100307, špecifický symbol príslušný 
mesiac napr. 08-august. Platba sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet. 



III. 
Iné dojednania 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať  účtovníkovi súčinnosť pri zabezpečovaní 
dohodnutých služieb najmä podávaním pravdivých a úplných informácií k účtovným 
prípadom a včasným predkladaním účtovných dokladov. 

2. Objednávateľ sa nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva a za jeho preukazovanie 
v rozsahu podľa zákona o účtovníctve. Objednávateľ má však nárok na náhradu škody 
voči účtovníkovi, spôsobenej mu pri vedení účtovníctva účtovníkom a to jeho zavineným 
konaním, čo aj z nedbanlivosti.  

3. Účtovník sa zaväzuje viesť účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby 
verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom a v súlade so zákonom 
o účtovníctve, súvisiacimi daňovými predpismi a opatreniami Ministerstva financií SR.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú poskytovať iným subjektom informácie, získané 
pri  vzájomnej spolupráci, ktoré by mohli spôsobiť škodu, príp. inú ujmu niektorej zo 
strán.  

5. Účtovník sa zaväzuje spracovať objednávateľovi  účtovníctvo  aj za  obdobie od vzniku  
objednávateľa do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, avšak nezodpovedá za  škody 
vzniknuté z  porušenia zákonov,  ktoré objednávateľ porušil  napr. zmeškaním   lehôt 
a pod. 

 
                                                                          IV. 

Záverečné dojednania 

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len písomne a to formou dodatku k nej. 
2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú   s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začne   plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a  účinnosť 
01.08.2018 po jej následnom zverejnení na webovom sídle účtovníka . 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jedno vyhotovenie. 

 
V Senici, dňa 16. júla  2018 
 
 
 
 
 
 
            
 
 -------------------------------------                                       ---------------------------------------- 

účtovník                                                             objednávateľ 
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