
 
 

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie  

 

I. Zmluvné strany 

1. Spracovateľ:   KOBOLOVA  s.r.o. 
   Ľ. Štúra 15, 99001 Veľký Krtíš 
   IČO: 36850632, DIČ: 2022475796 
   IBAN: SK42 0900 0000 0003 9098 9466 
   Zastúpená: Ing. Erika Köbölová 
 
2. Zadávateľ:  Zakladná škola  
   Nám. A.H.Škultétyho 9, 990 01 Veľký Krtíš 
   IČO: 37831640, DIČ: 2021642183 
   IBAN: SK21 5200 0000 0000 0531 4017 
   Zastúpená: Mgr. Vlasta Lunterová 

 

II. Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné vzťahy pri poskytovaní účtovníckych prác upravia 
nepomenovanou zmluvou podľa § 269 ods. 2 Obch. zák. s nasledovným znením. 

 

III. Predmet zmluvy 

Spracovateľ bude pre zadávateľa vykonávať nasledovné práce: 

1. Vedenie účtovnej evidencie v priebehu účtovného obdobia v sústave podvojného  účtovníctva.  

2. Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku. 
3. Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
4. Vedenie evidencie krátkodobého hmotného a nehmotného majetku. 
5. Konzultačná a metodická činnosť na základe požiadaviek zadávateľa. 

6. Vyhotovovať mesačne účtovné závierky a prehľady.  

7. Zabezpečovať tvorbu ekonomických zostáv vrátane ekonomicko-štatistických výkazov. 

8. Vypracovávať správy o finančnej situácii a čerpaní rozpočtu pre zadávateľa, aj pre jeho 
zriaďovateľa.  

9. Poskytnúť údaje z účtovnej závierky ku konsolidácii pre zriaďovateľa. 



10. Zaisťovať preberanie a odovzdávanie dokladov v mieste sídla zadávateľa.  

11. informovať zadávateľa o všetkých zmenách v legislatíve pre neho podstatných a na jeho 
žiadosť poskytovať účtovné konzultácie vo vopred dohodnutom termíne. 

12. Vyhotovovať a predkladať prehľady, zostavy, požadované podklady pre zriaďovateľa 
odberateľa v stanovenom čase. 

13. Zúčastňovať sa porád zadávateľa v prípade potreby vo vopred dohodnutom čase.  
Spracovateľ vykoná požadované činnosti a úlohy za mesiace október  2016 – september 2017.  

 
                                                                        IV. Cena 
 
1. Zadávateľ poveruje spracovateľa činnosťami uvedenými v článku III.  tejto zmluvy a zaväzuje sa 
za tieto služby zaplatiť cenu 360,- EUR mesačne a 360,- EUR za účtovnú závierku. Celková 
fakturovaná suma za rok nepresiahne 4900,- EUR. 
2. Zadávateľ zabezpečí programové vybavenie pre spracovateľa, v ktorom požaduje spracovanie 
účtovníctva podľa požiadaviek svojho zriaďovateľa.  

3. Dojednaná cena bude hradená zadávateľom na základe spracovateľom vystavených faktúr, a 
to najneskôr v deň splatnosti uvedenom na každej faktúre.  

 
V. Povinnosti zadávateľa 

 
1. Zadávateľ je povinný odovzdávať včas všetky doklady k zaúčtovaniu, prípadne do termínu 
stanovených zriaďovateľom zadávateľa.  

2. Zadávateľ zodpovedá za vecnú náplň a náležitosti dokladov a za ich časovú príslušnosť.  

3. Zadávateľ je povinný si prevziať doklady k podpisu a odovzdaniu tak, aby mohli byť dodržané 
všetky lehoty pre ich odovzdanie alebo odoslanie a úhradu.  

4. Zadávateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných 
povinností.  

VI. Povinnosti spracovateľa 
 

1. Spracovateľ je povinný dojednané činnosti pre zadávateľa vykonať podľa platných zákonov.  

2. Spracovateľ zodpovedá za správnu evidenciu všetkých obdržaných dokladov z hľadiska 
súvisiacich zákonov. Je povinný včas upozorniť zadávateľa na vecné nedostatky a nesprávnosti v 
odovzdaných dokladoch. Také doklady má právo zadávateľovi vrátiť k doplneniu.  

3. Spracovateľ zodpovedá za včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších dokumentov, ktoré 
sa zaviazal vykonať podľa čl. III., ktoré sú viazané zo zákona termínom odovzdania a úhrady a ku 
ktorým obdŕžal od zadávateľa v termíne potrebné doklady.  

4. Nezodpovedá tiež za výsledky spätne vzhľadom k už vyhotoveným výkazom v prípade 
oneskoreného odovzdania dokladov. Ďalej nenesie zodpovednosť za doklady vrátené späť 
zadávateľovi. 
5. Spracovateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach zadávateľa voči tretím 
osobám, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

 
VII. Sankcie, penále a pokuty 

 
1. V prípade penalizácie zo strany DÚ za zavinené nedostatky, za ktoré spracovateľ zodpovedá 
podľa čl. VI tejto zmluvy, uhradí vymerané penále zadávateľovi spracovateľ.  

2. V prípade penalizácie za zavinené nedostatky podľa č. V hradí vymerané penále zadávateľ.  
 



VIII. Platnosť zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2017. 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
 

1. Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia obchodného zákonníka o 
mandátnej zmluve.  

2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  

 

Vo Veľkom Krtíši dňa 10.11.2015 

 

 

.....................................................    ............................................... 
      Mgr. Vlasta Lunterová             Ing. Erika Köbölová 
             za zadávateľa                za spracovateľa 

 
 


