
Zmluva
o spracovaní a vedení mzdovej, personálnej a účtovnej agendy

uzatvorená Podl'a § 5]- zákona č,4o/t964 Zb. občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov medzi
zmluvnýmistranami:

Dodávatel':
Sídlo:
Zastúpené:
tčo:
Dlč:

Mesto Lučenec
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
PhDr, Alexandrou Pivkovou - primátorkou mesta
00316181
202123752

Bankové spojenie: Prima Banka a. s., pobočka Lučenec
číslo účtu: sK41 5600 0000 0060 0700 4oo1
Zamestnanec zodpovedný vo veciach zmluvných: lng. Mária Móricová, vedúca oddelenie E a MM
Zamestnanec zodPovedný vo veciach správy zmluvy: Bc. Patrícia luptáková, rozpočtár pre školy a Ro
(d'alej len,, dodávatel"')

Odberatel': RO Lukus
Sídlo: Námestie republiky 2og5l5,984 01 Lučenec
Zastúpená: Mgr. Tomáš Belko - riaditel'RO
tČO: 4231ggo2
Bankové spojenie: Prima banka a. s,, pobočka Lučenec
číslo účtu: sK35 5600 oo0o 0060 5867 3oO2
(d'a lej len,,od beratel"')

článok r
Predmet zmluvy

1) Dodávatel' sa zavázuje , Že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí komplexné
a kvalitné sPracovanie mzdovej, personálnej a účtovnej agendy v celom rozsahu pre
odberatel'a.
Rozsah Prác a sluŽieb poskytnutých dodávatelbm v prospech odberatel'a je dohodnutý tak,
abY reŠPektoval Platné právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce problematiku, ktorá
tvorí predmet tejto zmluvy.

článok z
Miesto výkonu a čas plnenia

Miestom výkonu Činnosti plnenia predmetu zmluvy je sídlo dodávatel'a. činnosti vymedzené
v článku 1 tejto zmluvy budú zabezpečované zamestnancami dodávatel'a.
Dodávateť sa zavázuje doklady, mzdovú, personálnu a účtovnú agendu uchovávať v sídle tak,
abY bol zabezPeČený Prístup k mzdovej, personálnej a účtovnej agende pre odberatel,a,
Dodávatel sa zavázuje, Že spracuje a dodá podklady k mesačnej úhrade miezd v termíne do
].5. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
DodrŽiavanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupósobenia odberatel,a, po
dobu omeŠkania odberatel'a s poskytovaným spolupósobnosti nie je dodávatel' v omeškaní
s plnením povinností dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

2)

1)

2)
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článok g

Rozsah a obsah predmetu plnenia

1) Spracovanie mzdových a personálnych náležitostí odberateťa:

oodberateÍpredkladádodávateťovidokladynaspracovaniemzdovýchnáležitostí
priebežne, najneskór vsat< oo l, kalendárneho dňa nasledujúceho po zúčtovanom

. lj*.;e[ predkladá dodávate'ovi podklady na vypracovanie pracovných zmlúv,

. i,"j5;l]1:?"l'*1'§ť"rlil'"'ř:l,uuu resR. Rtatlvé dekréty priebeŽne Pri sPlnení

doby praxe pre príslušnr, pr.iŇv stupen jednotlivých zamestnancov odberateťa

a odosiela ich na schválenie štatuiárnemu zástupcoviodberateía a na zabezpečenie

. B""1:|;:,:iri"J::"ii""no"""o"opísanú mzd9yú agendu a príslušnú personálnu

dokumentáciu, predkladá prir.,ijsrv a odhlášky dJ poisťovní, PriPravuje výkazY

týkajúce,r.-.roou.j agendy ;i;;+!,";]1; prirtusnýl.ni úradmi, pripravuje podklady

prer,'rasenieozamestnávaníobčanovsozníženoupracovnouschopnosťou,
predkladázostavyslúžiacenarozúčtovaniemiezdaodvodovdopoistnýchfondov,
spracovaných použitým aplikačným programom,

z.or.:""il;r[T""i'JJíi'T;,"".o evidenciu v priebehu účtovného obdobia v sústave

podvojného účtovníctva oJ;";;k;,na 
,č. 

43tlioo, ,, z, o účtovníctve v znení

neskorších predpisov , oo.rr.ni rvtF sR o vedení podvojného účtovníctva pre obce,

o Dodávateť spracúva ,.t,uařný rozpočet, čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu

azadávatietoúdajedoaplikácieRlSSAMvstanovenýchtermínoch.
oDodávateťvedieevidenciupot,.'r.oauotazávázkovvyplývajúcichz,obchodnéhostyku,

vedie evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (spracúva odpisy za

príslušný mesiac) . pripr.uuj" |r" oor.r.!.,l1rydkl,dy ná vykonanie inventarizácie

poaru § ig , 30 zákona o účtovníctv e č, 43tl2OO2 7, z,

oDodávateÍspracúvapreodberateÍakvartálnuaročnúúčtovnúzávierkuazostavuje
finančnévýkazy,v,lt<azzistovastrát,súvarru,poznámky,formulárvzájomných

;'j:T]i., vykonáva platobný styk s bankou formou internetbankingu a vytvára

ffi:rT:i,}řJn,.o, dodávateťovi doklady na spracovanie účtovnej agendy

3) ooaau.['/Ť."'li,r,",9, dodržiav_ať 
:::::^"^.:: j^T,.,n,.:T;§,ífiifriuť,XHo"nia 

tejto

zmluvy a bude ,. ,i.áit prvotnými p"lr,úo.i odberateťa odovzdanými ku dňu uzatvorenla

tejtozmluvy,d,alšímipísomnýmio"nu.''',zapismiadokladminaštatutárnejúrovni

4) 3:ITjJ,T'Í ";n:;?,ř:TJiiii";,.iilij:ii,i:l]:,"" a nevyhnutných informácií

,, 
"a;r,jir, 

llí:!r;:*j;,ffii'J:,o.i'J;:rii-""HT'}!"ooo,u.teí 
povinný zabezpečiť

s náležitou starostlivosťou a odbornoriou, v s,itaáe so záujmami odberatefa,

6) Dodávateí brd",";;;;;úvať osobné. údaje zamestnancov odberatefa na základe Zmluvy

77) ;fffJiť;1'"ffi';ilill§tigliJo,tovšetkých záležitostiach, sktorými sa oboznámi

v súvislosti so svojou činnosťou pre odberateía,



článok q

Odmena za plnenie predmetu zmluvy

1) Dodávateí sa zavázuje pre odberatel'a vykonávať činnosti uvedené v predmete zmluvy
bezodplatne ,

čtánok 5
Doba platnosti zmluvy a spósob ukončenia

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Platnosť zmluvy sa končí písomnou dohodou dodávatel'a a odberatel'a, písomným

odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpovedbu. Zmluvu móže vypovedať ktorákolVek
zmluvná strana aj bez uvedenia dóvodu.

3) Od zmluvy je možné odstúpiť z dóvodu nedodržania podmienok zmluvy podl'a článku 3
a článku 4 niektorou zo zmluvných strán a účinky odstúpenia nastanú okamžite po ich
písomnom doručení druhej zmluvnej strane.

4) Pri ukončení zmluvy výpovedbu zmluva zaniká uplynutím ]. - mesačnej výpovednej lehoty,
ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
doručená písom ná výpoved' d ruhej zmluvnej stra ne.

článok 6
Zodpovednosť za vady

Dodávatel' zodpovedá za kvalitu a správnosť predmetu zmluvy, za správnosť vyhotovených
miezd za aktuálny mesiac, za vedenie personalistiky zamestnancov a za spracovanie
účtovníctva a rozpočtovn íctva.
Dodávatel' nezodpovedá za správnosť predložených dokladov nevyhnutných k plneniu
predmetu tejto zmluvy týkajúcich sa ich vecnej, formálnej a právnej stránky.
Dodávatel' nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov prevzatých od
odberatel'a a dodávatel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu odberatel'a upozornil a ten trval na použití odovzdaných
podkladov.

článok z
záverečné ustanovenia

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosťdňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby podl'a

osobitného právneho predpisu (zák. č. 21,1,/2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení).
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa

spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne
závázný ch p rávnych p red pisov.
Doručením akýchkolVek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou alebo osobné doručenie
príslušnej zmluvnej strane. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy
zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopíňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode
formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote 10 dníodo dňa jeho doručenia.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Dodávatel'obdrží dve vyhotovenia a odberatel' jedno vyhotovenie zmluvy.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)



\

6) Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, tento
zodpovedá skutočnému prejavu ich vóle a na znak vzájomného súhlasu s jej obsahom, ju

podpisujú.

V Lučenci dňa 3-1. 0§, /O1ý

Odberatel':

uKus

Mgr. Tomáš Belko
riaditel'RO

REPUBtlKYzoss/s

: 42 313 902

PhDr. Alexandra


