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PosKYTovANÍ SLUŽIEB č.. 1l201g
NA ZABEZPEčEME KoMPLExNEHo vEDENn ÚčľovľÍcľvł

uzatvorená v zmysle obchodného zákonnfta č.513/1991 Zb.v zneníneskońích noviel a doplnkov

1. Poskytovatel':
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

2. objednávatel' služieb:
Sídlo:
lČo:
DIC:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Clánok I.

ALIGATORR Automotive spol. s r.o.
Bojná 709,956 01 Bojná
47525169

2023945539
Čsog Banka
sK07 7500 0000 00402483 4112
(ďalej aj ako ,,poslqltovateľ')

oZ RADoŠIľxł
Bojná 589,956 01 Bojná
42r13091
2022371230
OTP Banka Slovensko, a.s.

sK74 5200 0000 0000 0987 9920
(ďalej aj ako ,,objednávatel")

a

(spoločne ďalej len ,,zmluvné straný')

sa dohodli na tejto zmluve:

Clánok II.

1. Poskýovateľ sa zavazuje poskytovať pre objednávateľa oZ RADOŠINKA služby
komplexného účtovníctva pre občianske zdruŽenie špeciÍikované v čl. 3 tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ služiebje zodpovedný zariadny qýkon úětovných sluŽieb pľe objednávateľa
oZ RADoŠmrł.

3. Poskytovateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať pľostľedníctvom svojho
konateľa alebo zástupcu pre odboľné záležitosti' pľíp. iného poveľeného zamestnanca.

čhnok III.
l. SluŽby účtovníka poskytovateľa pozostávajú z nasledovných ěinností:

a) vedenie úětovníctva: zúětovanie došlých faktúr, vystavenie a zűětovanie vydaných
faktúr, zúčtovanie pokladničných dokladov pre podnikateľskú činnosť a hlavnú činnosť,
účtovanie bankoqých ýpisov, kontrola cestovných príkazov (tuzemské, zahtaničné),

. spľacovanie ročných uzávieľok, vedenie analytických účtov z dôvodu financovania
pľostredníctvom viaceých proj ektov z eurofondov, účtovné poradenstvo,



b) personalistika a mzdy: pľihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní, spracovanie

miezd' ročné zúětovanie dane z pľíjmov za zamestnancov' evidencia stravných lístkov'

odosielanie mesačných ýkazov na zdľavotné poistbvne, socialnu poistbvňu a daňový urad,

c) zber dokladov v sídle oZ RADoŠľNrł: maximálne 2xĘždenrle' resp. podľa dohody'

čHnok IV.

l. objednávateľ sa zav'azuje uhľadzovať poskytovatel'ovi za poskytnuté služby odmenu vo

výške 150,00 € (slovom stopäťdesiat eur) za kalendámy mesiac vľátane DPH,

bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňaŽnom ústave. Poskýovateľ sluŽieb beľie na

vedomie, Že objednávateľ nie je platca DPH.

2' Poskýovateľ sluŽieb vystaví najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v

ktorom pľe objednávatel'a vykonával služby podľa tejto zmluvy, faktúru za vykonané sluŽby.

3. objednávateľ zabezpečí pľevod finaněných pľostľiedkov (dohodnutej odmeny) na účet

poskytovateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané sluŽby. Za deň, ťrnančného

plnenia sa povaŽuje deň odpísania fakturovanej sumy ztlětu objednávateľa v pľospech účtu

poskytovatel'a.

článot V.

l. Zm|uvasauzatvárana dobu určitú s účinnosťou od 01 .06.Ż019 do 31 .l2.202l.

2. Poskýovateľ a objednávatel'sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, ako

ajbezudania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačnáa jej plynutie upravuje $ 344 aŽ $

35l obchodného zákonníka. Vzájomné zaväzky sú si povinné stľany vyspoľiadat' do 7 dní

od ukončenia tejto zmluvy.

3. objednávateľ môŽe zmluvu vypovedať na zźklade Žiadosti poskýovateľa do siedmich dní

odo dňa predloženia tejto Žiadosti, a to v jednomesačnej qýpovednej lehote, ktorej plynutie

je upravené $ 344 aŽ $ 351 obchodného zákonníka. Vzájomné záv'azky sú si povinné strany

vysporiadať do 7 dní odo dňa skoněenia tejto zmluvy.

4. objednávateľ ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovatęľ dohodnú na skončení

poskytovania sluŽieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoľé bude podpísané

obj ednávateľom aj poskytovateľom.

5. Platnosť a ričinnosť tejto zmluvy končí uplynutím doby trvania zmluvy.

čhnok VI.

1. Zmluvné strany Sa v Zmys|e $ 262 ods.l obchodného zákonníka dohodli natom, Že

zźlväzkoý vzťah vzniknuty na zźtklade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami obchodného

zákonníka č'. 513 l 199l Zb.

2. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej foľme a po

vzájomnej dohode zmluvných stľán.

3. Zmluvasa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu' po jednom rovnopise pľe

kaŽdű zmluvnú stľanu.



4. Zm|uvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne preěítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.

5. Zmluvanadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost'nasledujúcim-po
dni zverejnenia na stľĺĺnke www.ľadosinka. sk.

V Bojnej, dňa 3 /. os- ą o /4

Poskytovatel' objednávatel'

<-hgiŕď.a 
Smatanová

štatutámy orgán
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