
ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA A ZABEZPEČENÍ 

EKONOMICKEJ AGENDY  
 
Objednávateľ: 

Organizácia:  Obec Ladomirová 

Zastúpená:  PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce 

Adresa: Ladomirová 33, 090 03 Ladomirová 

IČO:   0330671 
  (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ: 

Firma:  Mária Drozdová,  

Adresa: Krajná Poľana 20, 090 05 Krajná Poľana 

IČO:  541 52 186 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb pre objednávateľa:  

- Vedenie podvojného účtovníctva a poskytovanie súvisiacich ekonomických služieb 

v príslušnom účtovnom období, a to v súlade so záväznými právnymi normami v čase 

poskytovania služby, a to pre Obec Ladomirová (Obecný úrad Ladomirová, Základná 

škola Ladomirová, Materská škola Ladomirová, Školská jedáleň pri ZŠ Ladomirová).  

 

2. Počas trvania zmluvného vzťahu je predmetom zmluvy :  

- mesačné spracovanie účtovných dokladov a vedenie  účtovných kníh, 

- vypracovanie kvartálnych závierok a ročnej účtovnej závierky,  

- vypracovanie návrhu rozpočtu a záverečného účtu 

- vypracovanie štatistických výkazov (ZŠ, MŠ). 

 

3. Nad rámec zmluvného vzťahu uvedeného v bode 1. a 2. je poskytovanie ďalších 

služieb, a to: 

- Vypracovanie žiadosti o úhradu platby za projekt – 30,- EUR / projekt. 

- Vypracovanie monitorovacích správ za projekt – 50,- EUR / projekt. 

- Vypracovanie zúčtovania transferov za hmotnú núdzu – 30,- EUR / zúčtovanie. 

 

Článok II. 

Miesto plnenia 

 

1. Predmet zmluvy bude zhotoviteľ plniť  2 pracovné dni v týždni v kancelárii obecného 

úradu v Ladomirovej a ostatné dni v mieste podnikania.  

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude objednávateľ odovzdávať zhotoviteľovi 

v kancelárii obecného úradu podklady pre plnenie predmetu zmluvy. 

 

Článok III. 

Odmena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za vedenie účtovníctva a spracovanie všetkých 

potrebných dokladov je dohodnutá mesačná odmena vo výške 750,- €, na základe 

vystavených faktúr. 

 

2. Dojednaná odmena môže byť zmenená na základe obojstrannej dohody pri zmene 

rozsahu  uvedených činností, a to od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom  zmena požadovaných činností  nastala. Zmena odmeny sa dojednáva 

písomných dodatkom    k tejto zmluve. 

 

 



Článok IV. 

Čas plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za obdobie od 01.09.2021 do 31.01.2022, bude 

zmluvná odmena vyplatená na základe ústnej dohody, zo dňa 31.08.2021. A od 

01.02.2022 do 31.12.2022, bude odmena vyplácaná na základe uvedenej zmluvy v 

mesačných faktúrach.  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi výstupné informácie na 

požiadanie   nasledovne :  

a) informácie o mesačných výsledkoch najneskôr do 30. dňa nasledujúceho mesiaca, 

b) operatívne informácie z účtovania do 3 dní od ich vyžiadania objednávateľom, 

c) obsah databáz k nahliadnutiu kedykoľvek. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi priebežne všetky podklady pre 

plnenie podľa článku I. v bežnom mesiaci, najneskoršie do 10. dňa nasledujúceho 

mesiaca.  

 

3. Zhotoviteľ zahrnie do plnenia len podklady, ktoré mu doručí objednávateľ 

v termínoch uvedených v bode 2 tohto článku.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ je povinný činnosti pre objednávateľa vykonávať podľa platných zákonov, 

hlavne zákona o účtovníctve, osnov pre vedenie účtovníctva a ďalších súvisiacich 

zákonov.  

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za správne zaúčtovanie všetkých dokladov, vykonané súčty     

a akékoľvek účtovné operácie, včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších  

dokumentov. Je povinný  včas upozorniť objednávateľa  na vecné nedostatky     

a nesprávnosti v odovzdaných dokladoch. Takéto doklady  má právo vrátiť  na 

doplnenie     alebo opravu nezaúčtované. 

 

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú zachovávať v tajnosti všetky obchodné 

informácie, získané počas trvania tohto zmluvného vzťahu. Tento záväzok zostáva 

v platnosti aj po 3 rokoch ukončenia zmluvného vzťahu. 

 

4. Objednávateľ  je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, hlavne je 

povinný  odovzdávať  včas všetky doklady  k zaúčtovaniu do 10.dňa nasledujúceho 

mesiaca. 

 

5. Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží       

zhotoviteľ a jedno objednávateľ.  

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

V Ladomirovej dňa, 07.02.2022 

 

 

..................................................     ............................................. 
               Dodávateľ          Objednávateľ 

           Mária Drozdová              PhDr. Vladislav Cuper 

                          starosta obce 

 


