
Zmhiva o poskytovaní účtovných služieb uzatvorená podl‘a ustanovenĺ Občianskeho
a Okchodného zákonníka ako aj podl‘a súvisiacich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Kalná KTR, s.r.o.
Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad I-Ironorn

Konateľ firmy : Daniel Svorda
[CO: 36541940
DIČ: 2021577437
iČ pre DPH: SK2021577437

Zhotoviteľ: Ing. Marianna Belušová
29. augustal3l/24. 93532 Kalná nad Hronom

IČO: 37427431
DIČ: 1044855823
Číslo účtu: 7129863001/5600

2. Predmct zmluvy

2.1. Zhotovitel‘ sa zavzuje vykonávať nasledovně činnosti

- kornunikácia s klientmi, štátnymi orgánmi a podnikateľskými subjektmi
- adrninistratívna činnost‘ (bežná korešpondencia, dotazníky. štatistické výkazy, telekom.úrad.

viis, soza. sapa, sakt. slovgrarn a pod.)
- evideneia satelitných kariet. pravidelné platby satelitnýrn spoločnostiam
- nahlasovanie porúch technikorn
- zabezpečiť zverejnenie zmlúv. ohjednávok a faktúr
- viesť pokladňu s príslušnou agendou o zrealizovaných hotovostných prijatých a vydaných

úhradách
- priebežnc realizovať úhrady faktúr a ostatných záväzkov
- evidencia zmlúv s novými účastníkmi káblovej telcvízie, internetu a nových nájomcov
nebytových priestorov

- spracovať spätne evidenciu zmlúv užívateľov káblovej teievízie od roku 2001-2010
- spracovat‘ spätne evidenciu zmlúv užívateľov internetu od roku 2006-20 10
- spracovať evidenciu nájornných zmlúv 2005-20 10
- viest‘ evidenciu neplatičov káblovej televízie, internetu a nájomníkov a priebežné

zasielanie upomienok
- pravidelne aktualizovat‘ zoznam prihlásených a odhlásených účastnikov cez SIPO za
káblovú televiziu a internet vždy k 20 dňu v inesiaci za budúci mesiac

-archivácia dokumentov
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- viesť objednávatel‘ovi účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v zneni
neskoršfch predpisov

- viest‘ knihu doš‘ých a odoslaných faktúr
- vjesf evjdenciu hmotného a nehmotného majetku
- viesf a spracovávat‘ evidenciu DPH v zmysle platného zákona, podávat‘ daňové priznania,
- viest‘ mzdovú evidenciu zamestnancov, zabezpcčif prihlásenie a odhlásenie zarnestnancov,

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

- vykonať ročnú uzávierku - inventarizovať pokladňu, pohl‘adávky a závázky, majetok firmy
- vyhotovit‘ ročnú účtovnú závierku
- spracovanie ročnej správy o hospodárskej činnosti firmy.

2.2. Objednávatel‘ sa zavázuje preberat‘ predmct zmluvy a zaplatif cenu podľa čl.3

2.3. Objednávatet‘je povinný rešpektovať pokyny zhotoviteľa v oblasti termínov dodania
dokladov potrebných pre zaúčtovanie a uzavretie účtovného obdohia.

3. Cena plnenia

31. Cena je stanovená dohodou podl‘a Zákona 526/1990 Zb., ktorú objednávatel‘ uhradí
postupne po 1/ 2 mesačne na základe predloženej faktúry prevodom na účet, alebo
v hotovosti. Výška mesačnej platby je dohodnutá na každý rok sawostatne. Pre rok 2011
je mesačná platba vo výške 1.000,-EUR. Za uzávierkové práce a zhotovenie daňového
priznania pre rok 2011 je stanovená platba vo výške 100,-EUR.

4. Čas plnenia a ostatně dojednania

4.1. Predmet zrnluvy sa bude vykonávat‘ v nasledovnej dohodnutej dobe:
od-do od-do

Pondelok 8.30 hod 12.00 hod. 13.00 hod. — 16.00 hod.
Streda 8.30 hod — 12.00 hod. 13.00 hod. — 16.30 hod.
Piatok 8.30 hod — 12.00 hod. 3.00 hod. — 15.30 hod.

4.2. Termín plnenia sa riadi zákonnými termínmi. Faktúra bude vystavená Ix ročne za celý
rok. Uhracly za ůčtovnícke práce budú vykonávané mesačne v leliote splatnosti.

4.3. Objednávatel‘ na základe dohody umožní prístup ku všetkým účtovnýrn dokladom
a inforrnáciám sůvisiacim s predmetom zmluvy.

4.4. Zhotovitel‘ sa zaväzuje všetky informácie získané pri plneni tejto zniluvy udržiavat‘
v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzt‘ahu k tretím osobám.





4.5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnost‘ obsahu a výstupov z účtovnictva a za škody
vzniknuté z prípadných nesprávností iba za podmienky:

- prvotně účtovně doklady budú objednávateľom overené tak, aby boto zľejmě, že neobsahujú
nepravdivě, neúplné a nečitatel‘né údaje

- objednávateľ bude priebežne informovat‘ o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa pľedmetu
zmluvy

- ak objednávatel‘ predloží neúplné účtovně doklady, účtovný zápis sa uskutoční na základe
pokynu objednávateľa a na jeho zodpovednost‘.

4.5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.6 Obidve zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú súhlas s údajmi uvedenými v
zmluve a tiež prehlasujú, že si zmluvu prečítali a nebo]a dohodnutá v tiesni ani za inak
nevýhodných podrnienok.

Kalná nad Hronom, dňa 20.01.2014

/ üá KTR, sS.O.
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Ing. Marianna Belušová Daniel Svoida
konatet‘ firmy
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