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                           Z m l u v a 

o poskytovaní účtovníckych služieb v zmysle ust. § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka 

 

Obec Modrany   

so sídlom 946 33 Modrany 337, Slovenská republka, IČO:00306584 

zast. Štefanom Édesom, starostom  

(ďalej len "klient") 

 

a 

 

Account Consulting s. r. o. 

so sídlom Letná 88/18, 945 01 Komárno, Slovenská republika 

IČO: 51 853 230 

Zareg. Okresný súd Nitra 

v Odd. Sro  na vl. č. 46213/N  

zast. Ing. Tibor Édes, konateľ 

(ďalej len "dodávateľ") 

 

 

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

 

     čl. I. Predmet zmluvy 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi služby a odborné konzultácie pri vedení účtovníctva.  

 

           čl. II. Čas plnenia 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy  priebežne od 13.11.2018. 

Jednotlivé doklady a výkazy je dodávateľ povinný odovzdať klientovi podľa vzájomnej dohody. 

 

     čl. III.  Miesto plnenia 

Miestom plnenia pri vedení účtovníctva klienta bude sídlo klienta. 

 

      

čl. IV. Cena poskytovaných služieb 

Cena poskytovaných služieb bola dohodou zmluvných strán stanovená nasledovne: 

10,-EUR za jednu hodinu vykonávania služieb podľa článku I. tejto zmluvy. Dodávateľ nie je 

platiteľom DPH. Splatnosť ceny poskytovaných služieb  je 14. deň v mesiaci nasledujúci po 

mesiaci v ktorom boli služby poskytnuté.      

   

                čl.V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

a/Dodávateľ je povinný poskytovať uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

riadne a včas, pričom jeho plnennie je podmienené  poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany 

klienta, najmä včasným poskytnutím všetkých potrebných podkladov, dokladov. 

b/V prípade, že účtovné podklady alebo doklady klienta budú vykazovať nedostatky týkajúce sa ich 

obsahu alebo formy, zmluvné strany zabezpečia ich odstránenie osobným prejednaním, pričom 

klient berie do úvahy odborné pripomienky dodávateľa týkajúce sa predkladaných účtovných 

dokladov a podkladov. Za vecnú a číselnú správnosť odovzdaných účtovných dokladov a 

podkladov od dodávateľa zodpovedá dodavateľ.   

c/Odmena dodávateľa za poskytnuté služby sa uhrádza mesačne na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom prevodom na účet dodávateľa. 
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d/ V prípade, že služby alebo doklady dodané dodávateľom budú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo s dohodou zmluvných strán alebo budú obsahovať 

nedostatky, dodavateľ je povinný ich odstrániť bezodkladne. 

 

      

čl. VI. Platnosť zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018. Pred uplynutím uvedenej doby zmluvný  vzťah 

založený touto zmluvou možno zrušiť dohodou zmluvných strán.  

 

     čl. VII. Záverečné ustanovenia 

Všetky zmeny a doplnenia k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme s podpismi  oboch  

zmluvných strán. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná  

strana obdrží po jedno vyhotovenie. 

 

 

v Modranoch dňa 13.11.2018 

 

 

 

Klient: 

Obec Modrany   

zast. Štefanom Édesom, starostom  

 

 

 

Dodávateľ: 

Account Consulting s. r. o. 

zast. Ing. Tibor Édes, konateľ 

 


