Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb
č. 01/2018
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

Krajská organizácia cestovného ruchu
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
2023655832
SK 2023655832
registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR
pod č. 25408/2012/3130 SCR
Michal Sýkora, predseda
Prima banka Slovensko, a.s.
SK34 5600 0000 0025 2300 1001

(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

Keat, s.r.o.
Jarková 26, 082 16 Záhradné
47 502 851
2023934902
neplatca DPH
obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro,
vl.č. 29318/P
Beáta Klenová
SLSP
SK66 0900 000000505838 6340

(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
(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 návštevníkov a predĺženiu ich pobytu na
území Prešovského samosprávneho kraja.
Poskytovateľ sa v zmysle svojho oprávnenia na podnikanie zaoberá vedením účtovníctva, t.j.
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.
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Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní
ekonomických služieb:
Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie komplexných ekonomických služieb Poskytovateľom
pre Objednávateľa v rozsahu určenom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť
tejto Zmluvy a 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 Prílohe č. 1 Zmluvy na základe pokynov 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.
Článok II
Miesto plnenia zmluvy
1. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať plnenie Predmety zmluvy v sídle Objednávateľa.
Článok III
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2018 do 31.12.2018.
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.
2

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.
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.
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.
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Článok VI
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ má za riadne plnenie Predmetu zmluvy nárok na
paušálnu mesačnú odmenu vo výške 750,00 EUR bez DPH. Nárok na paušálnu mesačnú odmenu
vzniká Poskytovateľovi v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý tento
nárok na paušálnu odmenu vznikol.
2. 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 najmenej 15 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 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
1 tejto 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
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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.
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.
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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 dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v
plnom rozsahu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve možno vykonať len v písomnej forme na základe dohody
Zmluvných strán.

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 má nedeliteľnú prílohu č. 1: špecifikácia komplexných ekonomických služieb podľa
tejto Zmluvy.

5.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, a to jeden pre Objednávateľa a jeden pre
Poskytovateľa.

6.

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 2. 1. 2018

V Prešove dňa 2. 1. 2018

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

v.r.
...........................................................
Krajská organizácia cestovného ruchu
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Michal Sýkora
predseda

v.r.
.....................................................
Keat, s.r.o.
Beáta Klenová
konateľ
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Príloha č. 1. Zmluvy o poskytovaní ekonomických služieb – špecifikácia komplexných ekonomických
služieb
1. Personalistika a mzdy – počet zamestnancov do 4
Prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
Mzdy
Tvorba SF
Stravné lístky
Štatistika
Výkazy do poisťovní
Prehľad – zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti
Hlásenie o zrazených preddavkoch
Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti
Ročné zúčtovanie dane z príjmov
Podklady pre tvorenie rezerv
Sledovanie DOV, P
ELDP
2. Spracovanie účtovníctva
Zúčtovanie došlých FA
do 200 ks
Vystavenie a zúčtovanie vydaných FA
do 30 ks
Evidencia zahraničných FA
do 35 ks
Daňové priznanie k DPH
do 12 ks
Zúčtovanie pokladničných dokladov
do 120 ks
BÚ
do 750 položiek
Interné doklady
do 80 ks
Cestovné príkazy tuzemské
do 36 ks
Cestovné príkazy zahraničné
do 12 ks
Evidencia a odpisovanie Investičného majetku
Tvorba rezerv
Inventúra – príprava - zúčtovanie
Skladová evidencia
Štatistika
DPPO + účtovná závierka
Daň z motorových vozidiel
3. Ekonomické poradenstvo - odhad do 60 hodín
Podklady pre tvorbu rozpočtu
Finančné analýzy
4. Dotácia – Ministerstvo dopravy 1 x
Zúčtovanie došlých FA
Zúčtovanie dotačného účtu
Samostatné sledovanie nákladov na analytických účtoch
Finančné vyúčtovanie 1 x ročne
Zaraďovacie protokoly
Sledovanie a odpisovanie IM
Súčinnosť s príslušnými kontrolnými orgánmi
5. Európsky projekt 1 x
Zúčtovanie došlých FA
Zúčtovanie dotačného účtu
súčinnosť pri spracovávaní žiadostí o platbu
Finančné vyúčtovanie podľa podmienok zmluvy

-

Súčinnosť s príslušnými kontrolnými orgánmi
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