
Zmluva o vedení účtovníctva a spracovaní miezd 

 

 
Odberateľ: 

 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky 

Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava 

IČO: 52828123 

DIČ: 2121177531 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: SK59 1100 0000 0029 4007 9336. 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

Dodávateľ: 

 

Ing. Lucia Baričič - ACCLI 

Hrobákova 9 

851 02  Bratislava 

IČO: 37618440 

DIČ: 1044948520 

IČ DPH: nie som platiteľom DPH 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK90 1100 0000 0029 3019 8067 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

 
1. Predmetom zmluvy je vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve a príslušných 

daňových zákonov a spracovanie miezd v zmysle zákonníka práce a príslušných daňových a ostatných 

zákonov. 

 

2. Vedením podvojného účtovníctva a spracovaním miezd sa rozumie: 

 

- mesačne spracúvať účtovné doklady a viesť účtovné knihy a evidenciu;  

- vyhotoviť ročnú účtovnú závierku a podklady pre daňové priznanie;  

- vyhotovovať mesačne podklady pre daňové priznanie DPH, vrátane jeho vyplnenia a doručenia 

Daňovému úradu; 

- spracúvať mesačné mzdy zamestnancov;  

- prihlasovať a odhlasovať zamestnancov do  sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne;  

- viesť personálnu a mzdovú agendu zamestnancov, robiť vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb zo 

závislej činnosti, vystavovať zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a zrazených zálohách;  

- preberať a odovzdávať doklady na mieste podľa dohody s odberateľom;  

- zúčastňovať sa spolu s odberateľom prípadných daňových kontrol a kontrol Sociálnej alebo zdravotnej 

poisťovne;  

- poskytovať účtovné poradenstvo 

 

 

 

 

 

Článok 2  

Cena za predmet zmluvy 

 



 
1. Za vedenie podvojného účtovníctva je stanovená cena 1eur (slovom: jedno euro) za doklad pre odberateľa, 

ktorý nie je platiteľ DPH a 1,50eur (slovom: jedno euro a päťdesiat centov) pre odberateľa, ktorý je platiteľ 

DPH. Dokladom sa rozumie akýkoľvek doklad, ktorý je predmetom účtovania, napr. pokladničný blok, 

vystavená faktúra, prijatá faktúra, jeden pohyb na bankovom účte, interné doklady ako sú poistky, odpisy 

majetku, účtovanie miezd a pod. V cene účtovníctva sú zahrnuté všetky povinnosti uvedené v čl. 1. 

 

2. V prípade, že cena vypočítaná podľa ods. 1 nepresiahne sumu 100,-eur za účtovný rok, cena za vedenie 

účtovníctva je 100,-eur za účtovný rok. 

 

3. Cena za spracovanie miezd je 10,- eur (slovom: desať eur) za zamestnanca resp. jeden pracovný pomer za 

mesiac. Pracovným pomerom sa rozumie každá zmluva so zamestnancom, či už pracovná zmluva alebo 

dohoda. Druhý, tretí a každý ďalší zamestnanec bude spoplatnený podľa tohto odseku.  

 

4. Dodávateľ je povinný odberateľovi vystaviť faktúru, ktorá bude splatná 15 dní od vystavenia faktúry. 

Dodávateľ sa môže rozhodnúť, či faktúru vystaví mesačne alebo kvartálne. 

 

5. V prípade oneskorenej úhrady má dodávateľ právo účtovať zmluvné penále vo výške 0,5% z dlžnej čiastky 

za každý deň. V prípade viacerých omeškaných platieb má dodávateľ právo ukončiť spoluprácu a vypovedať 

túto zmluvu. Vypovedanie zmluvy nijako neznižuje nároky dodávateľa a dlžnú sumu za vykonané vedenie 

účtovníctva. 

 

6. Dojednaná cena môže byť zmenená na základe obojstrannej dohody pri zmene rozsahu uvedených činností, 

a to od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zmena ceny sa dojednáva písomným dodatkom k tejto zmluve. 

 

 

 

Článok 3  

Povinnosti odberateľa 

 

 
1. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, hlavne je povinný odovzdávať včas všetky 

doklady k zaúčtovaniu do 10. dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac mzdové výkazy 

a následne do 20. dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac doklady potrebné 

zaúčtovaniu. Všetky doklady odberateľ posiela elektronicky / emailom na vopred dohodnutú adresu, tak ako 

aj spätne dodávateľ posiela výstupy z účtovníctva a miezd. 

 

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

Povinnosťou odberateľa je predložiť originály dokladov, v prípade že sa rozhodne predložiť kópiu, je 

zodpovedný za overenie totožného znenia kópie, a tiež za archiváciu, usporiadanie a prípadné predloženie 

originálu kontrolnému orgánu. 

 

3. Odberateľ je povinný k 31. 12. urobiť inventúru majetku a záväzkov a za ich stav zodpovedá. Inventúru 

peňažných prostriedkov v hotovosti vykoná odberateľ 4x ročne, a to v termínoch 31. 3., 30. 6., 30. 9. a              

31.12.  

 

4. Odberateľ je povinný sprístupniť údaje potrebné k elektronickej komunikácii a zasielaniu a dokumentov 

vyplývajúcich z povinností dodávateľa na daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, ako i 

podklady pre výplatu miezd tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty pre ich odovzdanie alebo odoslanie a 

úhradu. 

 

5. Odberateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností.  

 

 

 

 



Článok 4  

Povinnosti dodávateľa 

 

 
1. Dodávateľ je povinný činnosti pre odberateľa vykonávať podľa platných zákonov, hlavne zákona o 

účtovníctve, zákona o daniach z príjmov, zákona o DPH a ďalších zákonov, súvisiacich s podnikateľskou 

činnosťou odberateľa. 

 

2. Dodávateľ zodpovedá za správne zaúčtovanie všetkých prijatých dokladov, vykonané súčty a akékoľvek 

účtovné operácie, vrátane odpisov investičného majetku. Je povinný včas upozorniť odberateľa na vecné 

nedostatky a nesprávnosti v odovzdaných dokladoch. Také doklady má právo odberateľovi vrátiť na 

doplnenie alebo opravu nezaúčtované. 

 

3. Zodpovedá za včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších dokumentov, ktoré sa zaviazal vykonávať 

podľa čl. I, ktoré sú viazané zo zákona termínom odovzdania a úhrady a ku ktorým dostal od odberateľa v 

termíne potrebné podklady.  

 

4. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené úhrady alebo chybné platby daní, poistenia a ostatných úhrad 

podnikateľa.  

 

5. Dodávateľ nezodpovedá tiež za výsledky spätne vzhľadom na už vyhotovené výkazy v prípade oneskoreného 

odovzdania dokladov. Ďalej nenesie zodpovednosť za doklady vrátené späť odberateľovi. 

 

6. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo odberateľa a nepostupovať žiadne informácie tretej 

strane. 

 

 

 

Článok 5 

Sankcie, penále a pokuty 

 

1. V prípade penalizácie zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne za zavinené 

nedostatky, za ktoré dodávateľ zodpovedá podľa čl. IV tejto zmluvy, uhradí vymerané penále odberateľovi 

dodávateľ.  

2. V prípade penalizácie za zavinené nedostatky podľa čl. III hradí vymerané penále odberateľ. 

 

Článok 6 

Platnosť zmluvy 

 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 1 rok s účinnosťou odo dňa podpísania zmluvy.  

 

2. Zmluvu možno ukončiť vzájomnou dohodou alebo výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína bežať od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.  

 

3. V prípade ukončenia zmluvy dodávateľ odovzdá všetky doklady a účtovné výkazy odberateľovi až po 

vyrovnaní všetkých finančných záväzkov, týkajúcich sa ich zmluvných vzťahov. 

 

 

 

 

 

 



Článok 7  

Záverečné ustanovenia 

 

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

(§ 566 a nasl.).  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 30.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Odberateľ       Dodávateľ 


