ZMLUVA 09/2008
uzatvorení podľa ustanovení Obchodného zákonníka

1.

Zmluvné strany:
Dodávateľ (zhotoviteľ)
... ...
'-^T

V

v zastúpení:
'

SAFE-Capital s.r.o.
Ing. Mária Bardíková - konateľ spoločnosti
, Školská 929/42
92241 Drahovce
IČO:
36 809 641
DIČ:
2022415593
Reg.č.: Sro 20385/T
Bank. pojenie: ČSOB Piešťany - 4005260125 / 7500

Klub slovenských turistov

Odberateľ (objednávateľ)
v zastúpení:

.Ing. Miroslav Herchl- prdseda
Záhorského 33
831 03 BRATISLAVA
. , . IČO:
00688312
\
DIČ:
2020898935
f W ; Reg.č.: SMV SR č. VVS/1 -909/90-107
Bank spojenie : SLSP 011484266/0900
2.

Predmet zmluvy :
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre odberateľa :
•
spracovanie účtovnej evidencie, účtovných výkazov podľa platných účtovných predpisov
•
spracovanie ročnej účtovnej závierky

3.

Vykonávanie predmetu zmluvy :
1.

Dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy v termínoch a kvalite vyplývajúcej z platných
predpisov podľa dokladov predložených odberateľom k zúčtovaniu.

2.

Odberateľ je povinný pre výkon predmetu zmluvy dodávateľom :
•
zabezpečiť prvotnú evidenciu všetkých oblasti svojej činnosti,
•
predložiť v účtovných termínoch k zúčtovaniu všetky doklady dokumentujúce jeho hospodársku
činnosť a potrebné pre správne vedenie účtovníctva,
•
vytvoriť ďaľšie podmienky pre vykonávanie predmetu zmluvy a pre zabezpečenie potrebného
zakladania, uloženia a archivácie písomnosti o svojej hospodárskej činnosti,
•
predložiť podklady k zaúčtovaniu miezd, kloré si spracováva sám a zodpovedá za ich správnosť
vrátane vedenia personálnej agendy

3.

Za doklady prevzaté k zúčtovaniu zodpovedá až do ich vrátenia odberateľovi dodávateľ.
Po vypracovaní predmetu zmluvy je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť odberateľovi
doklady a veci od neho prevzaté.
i
Dodávateľ i odberateľ môžu od zmluvy odstúpiť, ak druhá strana nedodrží podmienky zmluvy.

4.
5.

4.

Zmluva sa uzatvára od 01.01.2008 na dobu neurčitú. Výpovedná lehota bez udania dôvodu je 1 mesiac
od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Cena:
Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy sumu :
•
5.000,- Sk/ mesiac
•
priemernú mesačnú úhrada v danom roku za spracovanie ročnej účtovnej závierky
•
úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná ha základe vystavených faktúr Q, za rok 2008 to
bude jednorázová úhrada po spracovaní celého roku, vrátane závierky.

5.

Záverečné ustanovenia:
1.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú

2.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.

Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy, nezodpovedá však za vady, ktorých
príčinou sú nedostatky podkladov a informácií odovzdaných dodávateľovi odberateľom.

4.

Dodávateľ považuje informácie a podklady poskytnuté odberateľom pre plnenie predmetu zmluvy za
prísne dôverné.

5.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 výtlačkoch, pričom každá strana obdrží po jednom výtlačku.

V Piešťanoch, dňa:.
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