ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá podl'a § 269 ods.2 Obch. zák.
medzi
Objednávateľom:
Obec Bobrovník
v zastúpení: Mgr. Jana Bažíková - starostka obce
sídlo: Bobrovník 37,03223
Lipt. Sielnica
IČO: 00315125, DlČ: 2020581299
a
Poskytovatel'om:
TopEkon, s.r.o.
v zastúpení: Ing. Juraj Brziak - konatel'
sídlo: Garbiarska 905/4, 03l Ol Liptovský Mikuláš
IČO: 47082640,

mč:

2023748848,

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka Č. 58769/L

l.
Účel a povaha zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní služieb pre objednávateľa bližšie
špecifikované v predmete zmluvy.

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je výkon služieb:
l.

Zhotovenie účtovníctva a miezd.

2.

Príprava rozpočtu, rozpočtových opatrení a záverečného účtu obce.

Služby bude poskytovateľ vykonávať na adrese Bobrovník 37, 032 23 Lipt. Sielnica, v potrebných
prevádzkových priestoroch a pri využívaní obecného PC a všetkých obecných programov súvisiacich
s výkonom predmetu zmluvy. Všetky účtovné programy je povinný zabezpečiť objednávateľ na vlastné
náklady. Poskytovateľ môže vykonávať predmet zmluvy aj vo svojich prevádzkových priestoroch.

III.
Doba trvania zmluvy
Objednávatel' a poskytovateľ sa dohodli na dobe trvania zmluvy: od O 1.12.2019 na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvného vzťahu: dohodou alebo výpoveďou jednej zo
zmluvných strán. Ukončenie zmluvného vzťahu môže nastať len ku koncu účtovného obdobia,
s povinnosťou poskytovatel'a vykonať všetky potrebné úkony spojené so všetkými súvisiacimi
koncoročnými uzávierkami. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od l.dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade, ak poskytovateľ
musí vykonať pracovné úkony, ktoré presahujú výpovednú dobu, zmluvný vzťah sa končí uplynutím
tejto lehoty a objednávateľ je povinný za vykonanú prácu zaplatiť dohodnutú odmenu.

IV.

Cena predmetu zmluvy, faktu rácia a splatnosť
Odmena za vykonávanie dohodnutých služieb tejto zmluvy je dohodnutá mesačným paušálom
200,00 EUR, konečná cena (neplatca DPH).

v sume

Poskytovateľ bude účtovať vykonané práce na faktúru, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového
dokladu a bude vystavená do piatich dní po skončení bežného kalendárneho mesiaca. Faktúraje splatná
do 14 dní odjej doručenia objednávateľovi.
K zabezpečeniu zvlášť významných pracovných úloh súvisiacich s dohodnutým
môže objednávateľ s poskytovateľom dohodnúť mimoriadnu odmenu.

výkonom

služieb

V.
Povinnosti poskytovatel'a
Poskytovatel' sa zaväzuje zabezpečiť vypracovanie a včasné doručenie štatistických výkazov,
týkajúcich sa účtovníctva a miezd, a taktiež zabezpečiť vypracovanie príslušných účtovných
a mzdových výkazov v zákonom stanovených termínoch, vrátane zabezpečenia komunikácie
s metodikom Daňového úradu.
Poskytovatel' zodpovedá za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku vykonávania jeho činnosti.
Poskytovateľ zabezpečí ochranu údajov o objednávatel'ovi a zaväzuje sa povinnosťou mlčanlivosti o
otázkach, o ktorých sa pri výkone služieb dozvie a to aj po ukončení zmluvného vzťahu.
Poskytovatel' sa zároveň zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia súvisiace
s vykonaním práce, rešpektovať nariadenia a súvislosti so zabezpečením ochrany pred požiarmi
a BOZP zamestnávatel'a, s ktorými bol preukázatel'ne oboznámený objednávatel'om.
Poskytovatel' je povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu prekážky v práci zabraňujúceho jeho
dohodnutý výkon služieb.

Vl.
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť poskytovateľovi zodpovedajúce podmienky k výkonu jeho služieb.

Objednávateľ má povinnosť spolupôsobenia ktorému zodpovedá povinnosť odovzdať všetky potrebné
informácie, údaje a podklady nevyhnutné k výkonu práce poskytovateľa.
Pri porušení povinnosti
objednávatel'a.

spolupôsobenia,

poskytovatel'

nemá zodpovednosť

za prípadnú

škodu

Objednávatel' sa zaväzuje okamžite najneskôr v lehote jedného pracovného dňa odstrániť prekážky
v práci poskytovateľa na ktoré bol poskytovatel'om upozornený.
Objednávatel' môže uhradiť poskytovatel'ovi náklady, ktoré poskytovatel' nevyhnutne alebo účelne
vynaložil pri plnení dohodnutého predmetu zmluvy.
VII.
Osobitné dojednania
Starosta obce je za objednávatel'a zodpovednou osobou pre styk s poskytovatel'om.
V prípade potreby na výkon iných prác neupravených touto zmluvou, objednávateľ a poskytovatel' sa
dohodli, že ich potrebu objednávatel' oznámi poskytovateľovi najneskôr do troch dní pred ich
vykonaním.

VIII.

Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.
V ostatnom v tejto zmluve osobitne neupravenom platia ust. Obch. zákonníka a platných právnych
predpisov.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu a bezvýhradne s ním súhlasia
a na znak súhlasu zm luvu podpisujú.

eoddeliteľnú

prílohu

zmluvy tvorí výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra

poskytov ate ra.

\. Bobrov niku dňa 09.12.2019
Obec Bobrov nik r
Mgr. Jana Bažfková

~

TopEkon, s.r.o.
Ing. Juraj Brziak
poskytovateľ

