
Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb 

číslo 1 /2020 

podľa § 269 ods. 2 Obch. Z. 

______________________________________________________________________ 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

1.Objednávateľ:Obec Dedinky  so sídlom  Dedinky 97  , IČO: 00328171 

Bankové spojenie: Prima banka 
Číslo účtu: SK55 5600 0000 0075 2452 5002 
Zastúpená:  Milan Červenka starosta Obce 
 
                                                                                a 
2.Poskytovateľ: 
KONEKT  security, s.r.o. Gočovo 167, 049 24  

IČO : 36857386 

DIČ: 2022563510 

IČ DPH: SK2022563510 

zapísaná  v obchodnom registri  Okresného súdu Košice 1, v oddieli:Sro, vložke číslo:   
21500/V,  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: SK41 0900 0000 0005 1219 2245 
Zastúpená: Michal Bilý, konateľ spoločnosti  
 

1. 
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa poskytovať po celú dobu 
trvania tejto zmluvy účtovnícke služby a poradenstvo v oblasti účtovníctva spôsobom a 
formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.  
 

2. 
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi osobné konzultácie k aktuálnym 
problémom z oblasti účtovníctva podľa vzájomnej dohody a potrieb objednávateľa. 

 
3 

Odmena za účtovnícke služby a platobné podmienky 
Za vyššie uvedenú poradenskú činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v 
prospech poskytovateľa: 8,– EUR bez DPH (slovom osem eur) za 1 hodinu účtovných 
služieb 
 

4. 
Odmena bude objednávateľom platená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom 
vždy za obdobie 1 mesiac podľa zoznamu poskytnutých účtovníckych služieb, ktorá 
bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 

5. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej poskytovateľom je zoznam poskytnutých 
účtovníckych služieb s uvedenými dátumami ich konania a potvrdením objednávateľa 
o poskytnutých službách podpisom osoby, ktorej boli služby poskytnuté. 

 



 

6. 
Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu 
poskytovateľa. 
V cene je zahrnuté:  
- Účtovnícke služby a poradenská činnosť pri vystavovaní a spracovaní daňových 
dokladov, 
- poradenská činnosť pri prácach spojených s inventarizáciou hmotného majetku a 
účtovnou závierkou. 
 

7. 
Trvanie zmluvy 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

8. 
Zmluva môže byť vypovedaná počas trvania zo strany objednávateľa aj poskytovateľa, 
a to písomným oznámením o ukončení zmluvy dva týždne vopred. 
 

9. 

Všeobecné ustanovenia 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s plnením 
predmetu tejto zmluvy.  
 

10. 
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy. 
 

10. 
Záverečné ustanovenia 
Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie 
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu informácií získaných od 
klienta voči tretím osobám v súvislosti s plneniami podľa tejto zmluvy a neposkytovať 
ich tretím osobám aj po ukončení zmluvného vzťahu.  
 Poskytovateľ prichádza do styku s osobnými údajmi občanov a preto je povinný riadiť 
sa ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.  
 
Všetky ustanovenia možno meniť len po vzájomnej dohode, písomnou formou, ktorá 
bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  
V Dedinkách , dňa 17.06.2020 

 
KONEKT Security s.r.o.                                                                               Obec Dedinky 

konateľ                                                                                                           starosta 


