
Dodatok Čd k zmluve o poskytovaní účtovných služieb uzatvorených podľa ustanoveni Občianskeho
a Obchodného zákonníka ako aj podľa súvisiacich predpisov

1. Zmluvné strany
Objednávateľ: Kalná KTR, s.r.o.

Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom
Konateľ firmy: Daniel Svorda

IČO : 36541940
DIČ 2021577437
iČ pre DPH : 5K2021577437

Zhotoviteľ: Ing. Marianna Belušová

29.augusta 131/24, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO : 37427431
DIČ: 1044855823
Čĺslo účtu : 7129863001/5600

2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľsa zaväzuje vykonávať nasledovné činnosti:
- komunikácia s klientmi, štátnymi orgánmi a podnikaterskými subjektmi
- administratívna činnost (bežná korešpondencia, dotazníky, štatistické výkazy, telekom.úrad,

vus, soza, sapa, sakt, slovgram a pod.)
- evidencia satelitných kariet, pravidelné platby satelitným spoločnostiam
- nahlasovanie porúch technikom
- zabezpečiť zverejnenie zmlúv, objednávok a faktúr
- viesť pokladňu s prislušnou agendou o zrealizovaných hotovostných prijatých a vydaných

úhradách
- priebežne reali2ovať úhrady faktúr a ostatných záväzkov
- evidencia zmlúv s novými účastníkmi káblovej televízie, internetu a nových nájomcov
nebytových priestorov

- spracovať spätne evidenciu zmlúv užívatetov káblovej televízie od roku 2001-2010
- spracovať spátne evidenciu zmlúv uživateíov nternetu od roku 2006-2010
- spracovať evidenciu nájomných zmlúv 2005-2010
- viesť evidenciu neplatičov káblovej televízie, internetu a nájomníkov a priebežné

zasielanie upomienok
- pravidelne aktualizovať zoznam prihlásených a odhlásených účastníkov cez SIPO za

káblovú televiziu a internet vždy k 20 dňu v mesiaci za budúci mesiac
-archivácia dokumentov
- viesť objednávateľovi účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení

neskoršÍch predpisov
- viesť knihu došlých a odoslaných faktúr
- viesť evidenciu hmotného a nehmotného majetku
- viesť a spracovávať evidenciu DPH v zmysle platného zákona, podávať daňové priznania,
- vesť mzdovú e‘idencšu zamestnancov, zabezpečiť prihlásenie a odhlásenie zarnestnancov,

vystavenie dokladov pri uzatvorení a ukončení pracovného pomeru a na základe dodanej
evidencie dochádzky, vystavenie miezd

- vykonať ročnú uzávierku - inventarizovať pokladňu, pohradávky a záväzky, majetok firmy



- vyhotovíť ročnú účtovnú závierku
- spracovanie ročnej správy o hospodárskej činnosti firmy.
- zriadenie, uvedenie elektronických registračných pokladníc do prevádzky
- riešenie ekonomickej a daňovej problematiky v zmysle zákona č. 289/2008 Z.z. O používani
elektronickej registračnej pokladnice
- zriadenie skladového hospodárstva materiálu a tovaru
- kompletná účtovná a daňová agenda skladových zásob materiálu a tovaru
- inventarizácia skladových zásob

3. Cena plnenia

3.1.Cena je stanovená dohodou podľa Zákona 526/1990 Zb., ktorú objednávateľ bude uhrádzať
mesačne na základe zmluvy prevodom na účet, alebo v hotovosti. Od 09/2012 sa mesačná platba
menĺ na výšku 1.098,- EUR. Za uzávierkové práce a zhotovenie daňového priznania pre rok 2012 je
stanovená platba vo výške 100,- EUR.

4. Čas plnenia a ostatné dojednania

4.1.Predmet zmluvy sa bude vykonávať v nasledovnej dohodnutej dobe:
Pondelok podra otváracích hodiny Obecného úradu — Kalná nad Hronom
Utorok: podľa otváracich hodiny Obecného úradu — Kalná nad I-ironom
Streda podra otváracích hodiny Obecného úradu — Kalná nad Hronom
Štvrtok adrninistratívne práce v kancelárii lng.Belušovej M.
Piatok: podta otváracich hodiny Obecného úradu — Kalrá nad Hr‘inom

4.2.Termĺn plnenia sa riadi zákonnými termínmi, Úhrada za účtovnícke práce bude uhrádzaná
mesačne vo výške 1098,- EUR do 7. dňa po ukončení mesiaca.

Ostatné body v zmluve zostávajú v platnosti v póvodnom znení.

Kalná nad Hronom, dňa 1.9.2012
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