Rámcová zmluva o poskytovaní ekonomických služieb č. 20/2013
Uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ako aj v znení súvisiacich právnych predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
pod č. 25408/2012/3130 SCR
JUDr. Štefan Bieľak, predseda
Prima banka Slovensko, a.s.
SK34 5600 0000 0025 2300 1001

a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná v:
vložka číslo:
v mene spol.:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

Keat, s.r.o.
Jarková 26, 08216 Záhradné
47502851
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
29318/P
Beáta Klenová, konateľ
Slovenská sporiteľňa
SK66 0900 0000 0050 5838 6340

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Objednávateľ je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,
ktorá podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja.
Objednávateľ pri svojej činnosti zároveň využíva služby a činnosti, ktoré smerujú k podpore cestovného
ruchu a zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkova predĺženiu ich pobytu na území
Prešovského samosprávneho kraja.
Keďže Poskytovateľ sa v zmysle svojho oprávnenia na podnikanie zaoberá zabezpečovaním komplexných
ekonomických a poradenských služieb v oblasti ekonómie a účtovníctva, Objednávateľ má záujem využívať
ekonomické služby poskytované Poskytovateľom. Poskytovateľ si je vedomý špecifík, ktoré Objednávateľovi
vyplývajú z právnych predpisov a vnútorných predpisov, na základe ktorých je založený. Zmluvné strany sa
dohodli na vzájomnej spolupráci a svoje záväzky sa rozhodli špecifikovať prostredníctvom tejto Rámcovej
zmluvy o poskytovaní ekonomických služieb č. 20/2013.
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Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie komplexných ekonomických služieb Poskytovateľom pre
Objednávateľa, ktoré spočívajú predovšetkým vo vedení účtovníctva, mzdového účtovníctva,
zostavovaní daňových priznaní, zostavovaní účtovných závierok, kompletnom zúčtovaní
poskytovaných dotácií a v poskytovaní ekonomického poradenstva, a to v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Objednávateľa (ďalej aj ako „Predmet
zmluvy“ alebo „Plnenie“).
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre Objednávateľa komplexné ekonomické služby podrobne
špecifikované v tomto článku na základe pokynov a objednávky Objednávateľa odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté Plnenie zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu v súlade
s platobnými podmienkami uvedenými čl. VI tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje v súvislosti s bodom 1 tohto článku a v zmysle platných právnych predpisov
zabezpečiť pre Objednávateľa:
4.1. vedenie podvojného účtovníctva, a to:
- spracovanie účtovníctva na pravidelnej báze v súlade s príslušnou právnou úpravou (členské
príspevky, dotácie zo štátneho rozpočtu, príjmy z fondov EÚ, dobrovoľné príspevky, a iné,
spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, spracovanie interných dokladov – cestovné
príkazy, stravné lístky, ...),
- spracovanie riadnej, príp. mimoriadnej účtovnej závierky – súvaha, výkazy ziskov a strát,
poznámky,
- kompletné vyúčtovanie dotácií poskytovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a Zmluvy o poskytnutí
dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- sledovanie výnosov a nákladov Objednávateľa spojených s jeho hlavnou činnosťou, ako aj
nákladov Objednávateľa na prevádzku,
- vedenie evidencie a odpisu majetku Objednávateľa,
- vypracovanie a podanie daňových priznaní – daň z príjmu právnických osôb, daň zo závislej
činnosti, daň z motorových vozidiel, DPH a elektronická komunikácia s Finančnou správou SR,
- zastupovanie Objednávateľa pred orgánmi finančnej správy, zdravotných poisťovní, Sociálnej
poisťovne,
- vykonávanie ďalších úkonov podľa pokynov Objednávateľa,
4.2. sledovanie skladovej evidencie,
4.3. spracovanie podkladov k inventarizácii,
4.4. spracovanie štatistických výkazov,
4.5. poskytovanie ekonomického poradenstva,
4.6. súčinnosť pri spracovaní žiadosti o platbu a monitor. správ k EU projektom,
4.7. kompletné vedenie mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov Objednávateľa, a to:
- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov na všetkých príslušných inštitúciách a poisťovniach,
- výpočet miezd a odvodov, vypočítanie náhrad miezd,
- dodanie mzdových podkladov pre potreby finančného účtovníctva,
- vystavovanie potvrdení pre zamestnancov na rôzne účely,
- vystavovanie dokladov pri ukončení pracovného pomeru,
- vystavenie a podanie prehľadov do príslušných inštitúcií,
- vedenie mzdových listov, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia,
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnancov.
4.8 vykonávanie ďalších úkonov na základe pokynov Objednávateľa.
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Článok II
Miesto plnenia zmluvy
1. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať plnenie Predmety zmluvy vo svojom sídle, resp. podľa potreby
aj v sídle Objednávateľa.
Článok III
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2017 alebo do vyčerpania finančného
limitu vo výške 19.050,50 podľa toho, ktorá z daných skutočností nastane skôr.

Článok IV
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný prevziať všetky doklady od Objednávateľa tak, aby mohol riadne, úplne
a včas plniť Predmet Zmluvy. Prevzatím týchto dokladov Poskytovateľ preberá zodpovednosť za ich
úplnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o formálnej alebo vecnej správnosti predmetných
dokladov je Poskytovateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa
a navrhnúť mu najvhodnejší spôsob ich opravy.
2. Poskytovateľ je pri plnení Predmetu zmluvy povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť nakladania s financiami Objednávateľa.
3. Pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré zistil v súvislosti
s plnením svojich povinností a ktoré môžu mať vplyv na plnenie alebo zmenu pokynov Objednávateľa.
5. Predmet zmluvy je Poskytovateľ povinný plniť riadne a včas a nie je oprávnený poveriť výkonom
Predmetu zmluvy inú osobu.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne spracúvať predmetné doklady Objednávateľa a viesť jeho účtovnú
evidenciu, pričom je povinný dodržiavať všetky lehoty vyplývajúce z príslušných právnych
predpisov.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s plnením Predmetu zmluvy. Nie je oprávnený poskytovať tretím osobám akékoľvek
informácie, ktoré sa pri poskytovaní služieb pre Poskytovateľa dozvedel bez písomného súhlasu alebo
pokynu Objednávateľa.
8. Poskytovateľ je zodpovedný za správne vedenie účtovnej a mzdovej evidencie a za správnosť všetkých
daňových priznaní a podaní, ktoré je Poskytovateľ povinný zabezpečiť podľa tejto Zmluvy alebo
pokynov Objednávateľa.
9. V prípade porušenia svojich povinností zodpovedá Poskytovateľ Objednávateľovi za škodu spôsobenú
jemu, príp. tretím osobám. Poskytovateľ sa zaväzuje tiež uhradiť Objednávateľovi všetky sankcie,
ktoré budú Objednávateľovi uložené v dôsledku nesprávnosti a chýb vo vedení účtovnej a mzdovej
dokumentácie, nesprávnosti a chýb podaní jednotlivých daňových priznaní a podaní, ktoré sa
Poskytovateľ zaviazal touto Zmluvou zabezpečiť, ako aj v dôsledku omeškania s ich podaním, pokiaľ
boli tieto chyby, nesprávnosti či omeškanie spôsobené Poskytovateľom.
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10. Poskytovateľ má na základe tejto Zmluvy povinnosť poskytnúť súčinnosť pri akýchkoľvek kontrolách
účtovníctva Objednávateľa, poskytovať údaje a informácie kontrolným orgánom a hájiť záujmy
Objednávateľa v zmysle platných právnych predpisov.
11. Poskytovateľ sa okrem vyššie uvedeného tiež zaväzuje po ukončení účtovného roka alebo na
požiadanie Objednávateľa odovzdať všetky účtovné doklady, účtovné závierky a mzdové listy
Objednávateľovi.
12. Poskytovateľ nie je povinný rešpektovať pokyny Objednávateľa v tom prípade, ak sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, zároveň je však povinný na túto skutočnosť Objednávateľa
upozorniť.
Článok V
Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný riadne poskytnuté služby zo strany Poskytovateľa prevziať a zaplatiť mu
odmenu v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve a v Prílohe č.
1 tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený za účelom naplnenia Predmetu zmluvy zadávať v súlade s touto Zmluvou
Poskytovateľovi pokyny.
3. Objednávateľ sa Poskytovateľovi zaväzuje poskytovať všetku potrebnú súčinnosť pri výkone
jednotlivých činností upravených touto Zmluvou a najmä poskytovať mu včas jednotlivé potrebné
doklady, poskytnúť všetky potrebné údaje a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu Zmluvy..
4. Ak splnenie niektorej povinnosti v zmysle tejto Zmluvy vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov
v mene Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený vystaviť Poskytovateľovi na jeho žiadosť písomné
splnomocnenie k uskutočneniu predmetného právneho úkonu.

Článok VI
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ má za riadne plnenie Predmetu zmluvy nárok na mesačnú
odmenu, ktorá je určená na základe odhadovaných počtov položiek, resp. hodín za príslušný rok
zadaných v objednávke vystavenej Objednávateľom koncom roku (v zmysle záverov valného
zhromaždenia KOCR a schváleného plánu aktivít na nasledujúci rok), vynásobených sadzbou za mernú
jednotku podľa prílohy č.1 k tejto zmluve. Poskytovateľ do 14 dní po uplynutí hospodárskeho roku
vyhotoví zúčtovaciu faktúru v prípade, ak celková ročná fakturácia presiahla, resp. nedovŕšila
plánovaný objem fakturácie o viac ako 5%.
2. Celková odmena Poskytovateľa počas doby trvania tejto Zmluvy nesmie presiahnuť sumu 19.050,50
EUR celkom (vrátane zúčtovacích faktúr).
3. Príslušnú odmenu uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový
účet, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.
Lehota splatnosti odmeny je 7 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi.

Článok VII
Ochrana osobných údajov
1. Poskytovateľ je oprávnený v mene Objednávateľa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy za účelom plnenia
Predmetu zmluvy spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie Plnenia. Vzhľadom
na uvedené je Poskytovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: titul, meno
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a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, pohlavie, rodné číslo, štátne
občianstvo, národnosť, rodinný stav, vzdelanie, mzda, údaje o odpracovanom čase, údaje o čísle
bankového účtu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o PN, údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné zaradenie, deň vzniku a zániku
pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, údaje o rodinných
príslušníkoch (v rozsahu: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo), údaje
o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach (ďalej len
„Osobné údaje“).
2. Osobami, ktorých Osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený spracúvať, sú zamestnanci objednávateľa
a fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom.
3. Spracúvanie osobných údajov zahŕňa ich získavania, zhromažďovanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, vyhľadávanie a uchovávanie na základe platných právnych predpisov, najmä zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Spracúvané Osobné údaje poskytne Poskytovateľ iba na základe osobitných právnych predpisov
daňovému úradu, zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, Sociálnej
poisťovni a iným orgánom verejnej správy.
5. Podpisom tejto Zmluvy Poskytovateľ vyhlasuje, že má odbornú, technickú a organizačnú spôsobilosť
zabezpečiť spracúvanie Osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí predmetné Osobné údaje proti ich poškodeniu, odcudzeniu.
strate, zničeniu, ako aj proti neoprávnenému prístupu k nim a neoprávnenému rozširovaniu.

Článok VIII
Ukončenie Zmluvy
1. Túto Zmluvu je možne ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy podľa čl. III bod
1tejto Zmluvy dohodou Zmluvných strán, odstúpením alebo výpoveďou.
2. Obe Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak došlo k podstatnému porušenie
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Zmluvná strana, ktorá od
Zmluvy odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode má voči druhej Zmluvnej strane nárok na
náhradu všetkých nákladov spojených s odstúpením, ako aj nárok na náhradu škody, ktorá vznikla
v dôsledku takéhoto podstatného porušenia zmluvných povinností. Podstatným porušením zmluvných
povinností zo strany Poskytovateľa sa rozumie najmä zmeškanie lehôt, ktoré je Poskytovateľ povinný
v zmysle tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov dodržať, chyby príp. nedostatky
v Plnení Poskytovateľa, ktorých dôsledkom je uloženie sankcií Objednávateľovi, poskytovanie
informácií tretím osobám v rozpore s čl. IV bod 7 tejto Zmluvy. Podstatným porušením zmluvných
povinností zo strany Objednávateľa sa rozumie omeškanie so zaplatením odmeny o viac ako 20 dní po
lehote splatnosti. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
3. Obe Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
Zmluvnej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje aj po uplynutí výpovednej doby po nevyhnutnú dobu
vykonávať všetky úkony a práce, ktoré neznesú odklad, tak aby boli dodržané zákonom
stanovené lehoty, najmä na podávanie hlásení a daňových priznaní a aby Objednávateľ neutrpel ujmu
na svojich právach.
4. Po ukončení tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky účtovné,
mzdové, daňové a iné doklady, ktoré súviseli s plnením Predmetu zmluvy a doklady, ktoré boli
Poskytovateľovi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy odovzdané.
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Článok IX
Doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom riadneho a včasného plnenia Predmetu zmluvy medzi sebou
komunikujú písomne, ústne, osobne, poštou, elektronicky alebo telefonicky.
2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou
medzi Zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou
preukazujúcou doručenie na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné
doručenie príslušnou Zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý
Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať. V prípade, že písomnosť,
ktorá bude doručovaná poštou, bude na pošte uložená z dôvodu, že príslušná Zmluvná strana nebola pri
doručovaní zastihnutá, písomnosť sa bude považovať za doručenú v tretí deň po dni uloženia a to bez
ohľadu na to, či sa príslušná Zmluvná strana o uložení dozvedela alebo nie. Za deň doručenia
písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý je na zásielke doručovanej poštou, preukázateľne pracovníkom
pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. V prípade akejkoľvek zmeny
adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou
sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy písomne bez zbytočného odkladu informovať
druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne
oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
Článok X
Osobitné ustanovenia
1. Ak sú ktorejkoľvek zo Zmluvných strán známe okolnosti, ktoré jej bránia alebo by jej mohli brániť,
aby splnila svoje zmluvné povinnosti, oznámi to bezodkladne písomne druhej Zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci svojich možností bezodkladne odstrániť všetky okolnosti, ktoré sú
na ich strane a ktoré bránia splneniu ich zmluvných povinností.
2. Pod dobu vedenia účtovnej evidencie Objednávateľa a trvania platnosti tejto Zmluvy Poskytovateľ
zodpovedá Objednávateľovi za škody na dokladoch a veciach prevzatých od Objednávateľa za účelom
plnenia povinností v zmysle tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie Predmetu zmluvy zo strany Poskytovateľa. Ak zistí
nedostatky v plnení jednotlivých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Poskytovateľovi, príp., že
Poskytovateľ postupuje v rozpore s touto Zmluvou alebo pokynmi Objednávateľa, je oprávnený od
Poskytovateľa žiadať o odstránenie zistených závad a nedostatkov. Uvedené nemá vplyv na
zodpovednosť Poskytovateľa, ktorá mu vyplýva zo zákona.
4. Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými, neúčinnými alebo
nevykonateľnými alebo ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť
ostatných jej ustanovení. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán
alebo platia ako dohodnuté také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú hospodárskemu zmyslu a
účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dohodnuté také
ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto Zmluvy dohodnuté, keby na
túto záležitosť Zmluvné strany pamätali už skôr.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve možno vykonať len v písomnej forme na základe dohody Zmluvných
strán.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nejasností a otázok neupravených touto Zmluvou príp. jej
prílohami sa bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, a to jeden pre Objednávateľa a jeden pre
Poskytovateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju
uzavreli na základe slobodnej vôle, určite a vážne, nie pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Prešove dňa 20.12.2013

V Prešove dňa 20.12.2013

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

v.r.

v.r.

...........................................................

.....................................................

Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska

Beáta Klenová

JUDr. Štefan Bieľak, predseda
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Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní ekonomických služieb č. 20/2013
Sadzba jednotlivých úkonov vykonávaných Poskytovateľom

počet položiek/ mesiac
počet zúčtovaných došlých FA : €/1ks
počet zahraničných došlých FA : €/1ks
počet vydaných FA+ vystavenie : €/1ks
počet poklad. dokladov : €/1ks
počet interných dokladov : €/1ks
DP PO – súvaha, výsledovka, poznámky : €/1ks
DP k dani z motorových vozidiel : €/1ks
priznanie k DPH : €/1ks
spracovanie cestovných účtov : €/1ks
sledovanie skladovej evidencie : €/1hod
spracovanie podkladov k inventarizácii: €/1hod
štatistické výkazy : €/1hod
ek. poradenstvo : €/1hod

sadzba jednotlivých
úkonov
0,75 €
0,80 €
2,50 €
0,75 €
1,00 €
120,00 €
15,00 €
15
11,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

súčinnosť pri spracovaní ŽoP a monitor. správ k
EU projektom : €/1hod

17,00 €

mzdová agenda : výkaz DÚ (mesačne), výkaz ZP,
SP (mesačne) - €/1zamestnanec /mesiac

13,00 €

ročné zúčtovanie dane zamestnancov + ročné
hlásenie pre DÚ + vystavenie potvrdení o
zdaniteľnej mzde : €/1 zamestnanec
evidencia stravných lístkov : €/1 ks
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25,00 €
5€

