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Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb
podl'a § 269 ods.2Obch.Z.

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávatel': VodárenskáspoločnosťSládkovičovo
lČo 36232757
Bankové spoienie:
čislotetu: .-S.r-..Í.1. ,J/!f +qr/ ) ,9

zastúpená: ...ĚRfl#n.š. u:ť,/q / kclp-c;,/a./anrz.

a

2, Poskytovatel': P - TEAM s.r.o.
Sládkovičova 2045l49
927 01 Šal'a

lČo:35754153
Zapísaná v OR Okr, súdu Trnava., oddiel:K0-225!/2007, vložka č. 19800/T
Bankové spojenie: ČSOB.
Číslo účtu : 4OO48434O9 17 5Oo
Zastúpená: Marián Péteri, konatel'spoločnosti

článok l.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa poskytovatel'zavázuje pre objednávatel'a poskytovať po celú dobu trvania tejto zmluvy
účtovnícke služby v oblasti poradenstva účtovníctva, dane z príjmov, DPH.
Poskytovatel'sa zavázuje poskytovať objednávatel'ovi kontrolu účtovných dokladov pod[a predložených
dokladov"

Článok ll.
Odmena za účtovnícke služby a platobné podmienky

1. Za vyššie uvedenú poradenskú činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v prospech
poskytovatel'a: 1000 euro/rok

2. Odmena bude objednávatelbm platená na základe faktúry vystavenej poskytovatel'om vždy za obdobie
1 rok podl'a zoznamu poskytnutých účtovníckych služieb, ktorá bude splatná do 14 dníod jej doručenia
objednávatelbvi.

3. Odmena bude objednávatel'om platená prevodným príkazom v prospech účtu obstarávatel'a.
4. V ceneje zahrnuté:

o Poradenská činnosť v oblasti dane z príjmov rok 2015
o Poradenstvo v oblasti DPH rok 2015
o Poradenstvo v oblasti účtovného rok 2015
o Kontrola zaúčtovania dokladov rok 2015 a účtovnej závierky
o Vyhotovenie záverečnej správy o kontrole

článok lll.
Trvanie zmluvy

t. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť od
2.t2.201,5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3.2016

2. Zmluva móŽe byť vypovedaná počas trvania zo strany objednávatel'a aj poskytovateťa, a to písomným
oznámením o ukončenízmluvy dva týždne vopred.

článok lV.
všeobecné ustanovenia

1. Objednávateísa zavázuje zaplatiť poskytovateťovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy,
a pripraviť doklady na kontrolu do konca 3t.7.20t6.



2. Poskytovateí sa zavázuje plniť predmet tejto zmluvy podťa predložených dokladov. V prípade
neposkytnutých dokladov nezodpovedá za ich správnosť,

článok V.
záverečné ustanovenia

!. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a d'alších všeobecne závázných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

2, Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdřža jedno vyhotovenie.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami,
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