
ZMLUVA 0 DIEL0
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991  Zb., Obchodného zákomíka

Zhotoviteľ:     TAxing, s.r.o.
Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica
SP[%]8:n4°6S7ťgggp5í§rDá[č:°2%2°3SS82TSS]káBysricaoddiel:Sro,vložkač.22776/s

Zastúpená: Ing. Milan Tlučák - konatel'
(ďalej len „zhotovitel'")

Obj ednávatel' : Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
IČO:  00318302, DIČ:  2021162737
Zastúpená:  JUDr. Martin Mokrý  - starosta obce
(ďalej len „objednávateľ")

Článok 1
Predmet zm[uvy

1.         Predmetom   zmluvy  je   poskytovanie   nasledovných   služieb   pre   objednávateľa   od
01.10.2018:

vedenie  mzdovej  evidencie  a  poskytovanie  súvisiacich  služieb  v  prislušnom    účtovnom
období,  a  to  v   súlade  so  záväznými  právnymi  nomami  platnými  v čase  poskytovania
služby. Služby bude vykonávat' na základe podkladov, ktoré obdržĺ od objednávateľa.

2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorňovať objednávateľa na všetky právne nomy a ich zmeny
súvisiace s vedenĺm mzdovej  evidencie tak, aby objednávateľ mohol zhotovitel'ovi načas
predať  úplné  zákonom  predpisované  podklady.  V prípade,  že  nebudú podklady  predané
objednávateľom úplné, je  zhotoviteľ povinný objednávateľa na túto  skutočnosť obratom
upozomiť.

3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi na základe jeho požiadavky ďalšie
služby a to: zastupovanie pri kontrolách daňového úradu, iných Štátnych orgánov.

Článok 2
Miesto plnenia

1 .   Predmet zmluvy bude zhotoviteľ plniť v mieste  podnikania. Výsledky plnenia za mesiac
bude  zhotoviteľ  odovzdávať objednávatel'ovi v mieste sídla  zhotoviteľa .

2.    Objednávateľ bude odovzdávať zhotoviteľovi v mieste podnikania podklady pre plnenie
predmetu zmluvy, v rozsahu podľa špecifikácie bližšie uvedenej v článku 5, bod 2 tejto
zmluvy.

Článok 3
Cena za prácu

1.    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatit' zhotoviteľovi cenu za prácu dohodnutú podľa ust. § 3
zákona č.18/1996 Zb., a to za vedenie mzdovej agendy v zmysle článku 1  bod  1  tejto
zmluvy podl'a kalkulácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčast' tejto zmluvy.

2.    Cena  môže byť po  dohode  s  objednávateľom  upravená  podľa  ďalších  požiadaviek
objednávateľa  na  rozšírenie  služieb,  alebo  iné  služby, nezahmuté do tejto  zmluvy.



Článok 4
Spôsob platby

1.   Zhotoviteľ  bude  fáktuovať  objednávatel'ovi  dohodnutú  cenu  za  bežný  Štvrťrok
najneskoršie do 25. dňa  nasledujúceho mesiaca.

2 .  Fäktúraje splatná do 10 dní od dátumujej doručenia objednávatel'ovi.

Článok 5
Čas plnenia

1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávatel'ovi výstupné infomácie nasledovne:
a,   infomácie   podľa  článku   1   bod   2   -   za  bežný   mesiac  najneskoršie   do   10.   dňa
nasledujúceho   mesiaca,    alebo    do    10    dní   od   dodania   posledných   podkladov   od
objednávatel'a,
b, operatívne infomácie z účtovania do 3 dní od ich vyžiadania objednávateľom,
c, obsah databáz k nahliadnutiu kedykoľvek, obsah databáz zálohovaný na CD alebo DVD
so stavom k temínu ukončenia platnosti tejto zmluvy do 30 dnĺ od skončenia platnosti
zmluvy.

2.   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi tieto podklady pre plnenie:
a, podklady pre plnenie podľa článku 1  bod 1  v bežnom mesiaci najneskoršie do  10. dňa
nasledujúceho mesiaca. Jedná sa o tieto podklady: pracovné zmluvy, dohody o vykonaní
prác, evidenciu dochádzky, platové výmery, dovolenky, PN, OČR a iné poklady potrebné
pre výpočet miezd.

3.   Zhotoviteľ zahmie do plnenia len podklady, ktoré mu doručĺ objednávateľ v temĺnoch
uvedených v bode 2 tohto  článku.

Článok 6
Záruky

1.   Zhotoviteľ zaručuje, Že predmet zmluvy bude priebežne plnený, a to v zmysle predpisov
platných pre jeho vyhotovenie  a na základe podkladov poskytnutých objednávateľom
podl'a  článku 5, bod 1 tejto zmluvy.

2.   Zhotoviteľ zodpovedá za správne výpočty odvodov  a dane, ktoré predloží   objednávateľ
v dohodnutých temĺnoch.

3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť všetky penále a pokuty, ktoré budú uvalené  na
objednávateľa  v dôsledku nesprávneho výpočtu dane z prĺjmov zo závislej čimosti
a zdravotného a nemocenského poistenia.

4.    Zhotovitel' nezodpovedá za:
-     výsledky  plnenia vyplývajúce  z neúplnosti,  nesprávnosti  alebo  omeškaného  dodania

podkladov zo strany objednávatel'a,

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.   Zmluvu je  možné  meniť  a  dopĺňať  pĺsomne,  fomou  dodatkov  podpísaných  obidvomi

zmluvnými stranami.
3.   Zmluva  sa môže ukončiť počas doby platnosti, a to;

•     dohodou zmluvných strán,



-     písomnou výpoveďoujednej zmluvnej strany aj bez udania dôvodu. Pre tento prípad si
zmluvné  strany  dohodli  výpovednú  dobu  dva  mesiace.  Táto  doba  začína plynúť  od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

4.   Výpoveďou zmluvy nezanikajú záväzky, ktoré vznikli v dobe trvania zmluvy.
5.   Objednávatel'  i  zhotoviteľ  sa zaväzujú  zachovať  v tajnosti  všetky  obchodné  infomácie,

získane počas trvania tohto  zmluvného  vzťahu.  Tento  záväzok zostáva v platnosti  aj  po
ukončení zmluvného vzťahu.

6.   Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  2  vyhotoveniach,  z ktorých  jedno  vyhotovenie  obdrží
zhotoviteľ a j edno obj ednávateľ.

7.   Zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany.

V Banskej Bystrici, dňa  Z.!t..08.2018

TAXím8g s.p®®.
Jána Botlu 3

97i  oi  Rari§ká  Bysiric`?
lč0.  40  /g2 953   LJic,: z ..,., 'uJ_,  `,1



Kalkulácia

nákladov na vypracovanie diela
pre obj ednávatel'a

Názov položky

Mzdová agenda - zamestnanec pracovná zmluva

Mzdová agenda - zamestnanec dohoda

Vypracovaníe poistných výkazov ZP, SP,
mesačných prehl'adov, ročného hlásenia,

Vypracovanie štatistických výkazov

Ekonomické a poradenské služby

Styk so správcom dane, poisťovňami

rozsah

1  zam.

1ks

1  hod.

1  hod.

1  hod.

cena v €

0,-

10,-

20'-

25,-


