Zmluva o poskytovaní ekonomického a účtovného poradenstva a služieb
s tým spojených

I. Zmluvné strany.
Dodávateľ:

Cibalko s.r.o.
Bebravská 5034/16
821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
IČO: 51731088
DIČ: 2120770443
registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl. č.: 128837/B
zastúpený: Ondrej Cibulaš, konateľ

Odberateľ:

Obec Nižná Jablonka
Nižná Jablonka 36
067 34 Nižná Jablonka
IČO: 00323292
DIČ: 2021173660

II. Predmet zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie ekonomického a účtovného poradenstva
a služieb s tým spojených dodávateľom pre zabezpečenie podnikateľskej činnosti
odberateľa.
III. Rozsah vykonávaných prác
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať tento rozsah prác:
1) spracovanie účtovníctva odberateľa v súlade s platnými predpismi o vedení
účtovníctva.
2) vyhotovenie účtovnej závierky k 31.12. príslušného roka podľa podkladov z
účtovníctva a koncoročného daňového priznania k dani z príjmov ( vrátane výkazov)
a ich elektronické podanie.
3) Spracovanie miezd každý kalendárny mesiac, mesačné výkazy sociálnej poisťovne,
zdravotných poisťovni a ich elektronické podanie.
4) Poradenské služby v oblasti daní a účtovníctva
IV. Povinnosti dodávateľa
1) Dodávateľ poskytuje služby pre potrebu odberateľa priebežne po celý rok, zvyčajným
spôsobom, s ohľadom na prevádzkové a organizačné dojednania zmluvných strán
a pokynov Odberateľa.

2) Služby sa poskytujú v priestoroch dodávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
3) Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať predmetné služby v súlade s platnou úpravou
platnou v čase poskytovania služieb.
4) Dodávateľ je povinný zaobchádzať so zverenými údajmi a informáciami, ktoré mu
odberateľ poskytne v súvislosti s vykonávaním predmetnej služby, ako s údajmi
dôvernými a zaväzuje sa ich neposkytovať tretím osobám aj po ukončení trvania tejto
zmluvy.
5) Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za prípadnú zavinenú a spôsobenú škodu v zmysle
Obchodného zákonníka, a to v dôsledku omeškania zavineného dodávateľom, v
dôsledku poskytnutia mylných alebo nesprávnych informácií a v dôsledku omylov pri
poskytovaní predmetnej služby.
6) Dodávateľ nezodpovedá za inak zavinenú škodu, a to najmä za škodu vzniknutú
nesprávnym rozhodnutím daňového úradu alebo iného orgánu štátnej správy.
Dodávateľ taktiež nezodpovedá za škodu vzniknutú tým, že mu boli poskytnuté
nepresné, neúplné, nepravdivé alebo mylné informácie, doklady a údaje, alebo mu
tieto informácie boli poskytnuté oneskorene. Dodávateľ nenesie ani inú takto
spôsobenú majetkovú zodpovednosť.
7) Dodávateľ tiež nezodpovedá za škody vzniknuté pozastavením prác z dôvodu
omeškania platieb zo strany odberateľa v zmysle Čl. VI, bodu 4.
V. Povinnosti odberateľa
1) Riadne a včas odovzdať dodávateľovi všetky potrebné podklady na realizáciu prác
uvedených v čl. III.
2) Odberateľ sa zaväzuje oboznamovať dodávateľa so všetkými pre kvalitu prác
podstatnými informáciami, údajmi a okolnosťami odberateľa.
3) Prebrať včas a dohodnutým spôsobom odvedené výkony a uhradiť za ne včas faktúru
vystavenú dodávateľom v zmysle Čl. VI.
VI. Cena a platobné podmienky
1) Zmluvné strany sa dohodli na cenníku za výkon uvedený v Čl. II a III Zmluvy
v čiastke 300,00 Eur mesačne.
2) Úhrada je splatná do 14 dní od vystavenia faktúry dodávateľom. Faktúra bude
vystavená po realizácii dohodnutých prác podľa Čl. II a III Zmluvy za každý mesiac.
3) V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom penále vo výške
0,05 % za každý deň omeškania.
4) Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie služieb v prípade omeškania
odberateľa s úhradou faktúry až do termínu jej úplného uhradenia.
VII. Záverečné ustanovenia
1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť od 01.01.2020.
2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3) Ukončenie zmluvy je možné na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán
alebo písomným jednostranným vypovedaním zmluvy jednou zo zmluvných strán,
pričom výpovedná doba trvá 2 mesiace a začína plynúť mesiacom nasledujúcom po
skončení mesiaca, v ktorom bola vypovedaná.

4) Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy alebo zvláštne dojednania možno vykonať iba
písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
5) Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho po 1 pre každú zmluvnú stranu.
6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali ich
štatutárni zástupcovia.

V Bratislave, dňa 31.12.2019

…..................................................
Odberateľ
Obec Nižná Jablonka
Martina Kucerová – starostka obce

…....................................................
Dodávateľ
Cibalko s.r.o.
Ondrej Cibulaš, konateľ

