MANDÁTNA

ZMLUVA

uzatvorená podľa § 566 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi

Mandatár: Ľubica Sumková
Belá – Dulice 389
038 11 Belá – Dulice
IČO: 40301460
DIČ. 1025946900
Živnosť: Register č. 506-13191, Obvodný úrad Martin
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0351920618/0900
a
Mandant: TURIEC – KREMNICKO, oblastná organizácia cestovného ruchu
S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
Zastúpená: Mgr. Imrich Žigo
IČO: 42220360
DIČ: 2023703704
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5027140663/0900
I.

Predmet zmluvy, trvanie a cena

Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre mandanta spracuje účtovníctvo za rok 2016 a vykoná
odborné práce v podvojnom účtovníctve.
Pod spracovávaním účtovníctva a odbornými prácami sa rozumie:
1/ vedenie denníka, hlavnej knihy
2/ evidencia záväzkov a pohľadávok
3/ spracovanie miezd a mzdovej agendy
4/ evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku, odpisy
5/ komunikácia s daňovým úradom, úradmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia
6/ vypracovanie účtovnej závierky
7/ vypracovanie daňového priznania s povinnými prílohami
Mandatár sa touto zmluvou ďalej zaväzuje poskytovať mandantovi účtovné a daňové poradenstvo.
Mandatár použije pre spracovanie účtovníctva program OMEGA firmy KROS – Žilina, ktorého je
držiteľom licencie.
Trvanie mandátnej zmluvy
Mandátna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 03. 2017.
Mandant s mandatárom sa dohodli, že predmet zmluvy bude vyhotovený a odovzdaný najneskôr do
25. 03. 2017.

Cena
Odmena mandatára je stanovená po vzájomnej dohode 650,- EUR za vykonanie predmetu zmluvy,
a to v štvrťročných platbách na základe vystavenej faktúry takto: 150 eur za I., II., III. Štvrťrok a 200
eur za IV. Štvrťrok.
Cena za predmet zmluvy je garantovaná do počtu účtovných položiek 220 za príslušný kalendárny
rok. Pod účtovnou položkou sa rozumie počet vystavených faktúr, došlých faktúr, príjmových,
výdavkových a interných dokladov a pohybov na bankovom účte. V prípade prekročenia počtu
účtovných položiek bude cena upravená po vzájomnej dohode dodatkom k tejto mandátnej zmluve.
II. Záväzky mandatára
Mandatár je povinný postupovať pri spracovávaní účtovníctva s osobitnou starostlivosťou,
a s využitím všetkých svojich schopností a vedomostí, podľa platných účtovných a daňových
predpisov.
Mandatár sa zaväzuje odovzdať mandantovi spracované účtovníctvo, daňové priznanie a účtovné
výkazy v dohodnutom termíne. To je podmienené dodržaním záväzkov mandanta z článku III.
III. Záväzky mandanta
Mandant sa zaväzuje odovzdávať mandatárovi doklady a písomnosti potrebné k spracovaniu
účtovníctva priebežne počas kalendárneho roka, najneskôr však do 10. 03. 2017.

IV. Záverečné ustanovenie
Informácie, potrebné k splneniu úlohy, ktoré si zmluvné strany vymenia sa budú považovať za
dôverné a neprezradia ich tretej osobe.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

V Martine dňa 30. 04. 2016

.....................................
mandant

........................................
mandatár

