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OLÚP n. o., Predná Hora 

Zmluva o poskytovaní služieb   

uzavretá podľa §§ 591 až 600 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

Objednávateľ:           Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Sídlo:                                      Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň  

Zastúpený:                            MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ                                               

IČO:                        37 954 920 

DIČ:            2022037215 

IČO DPH:   SK2022037215 

Bankové spojenie:          VUB a.s. Revúca  

Číslo účtu:            55237-582/0200 

IBAN:     SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:     SUBASKBX 

Rozhodnutie o registrácii:      Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:                       Ing. Jana Tomšíková 

Sídlo:        J. Zemana 99, 911 01  Trenčín 

Sídlo kancelárie:  Tomášikova 50/C, 831 04  Bratislava 

Zastúpený:                         Ing. Jana Tomšíková 

IČO:    32 777 019 

DIČ:     1020304868 

IČ DPH:                                      SK1020304868 

Peňažný ústav:    SLSP, a. s., Bratislava 

Číslo účtu:    0011597025/0900 

IBAN:     SK92 0900 0000 0000 1159 7025 

BIC:     GIBASKBX 

Č. osvedčenia SKDP   daňový poradca zapísaný v zozname SKDP č.osv.408/95 

ďalej len „Zhotoviteľ“ 

Zmluvné strany Ing. Jana Tomšíková na jednej strane (ďalej len „zhotoviteľ“) a OLUP n.o. Predná Hora 

na strane druhej (ďalej len „objednávateľ“) uzatvárajú v súlade so zák. č. 78/1992 Zb. o daňových 

poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 

Zb. a nasl. túto 

 

zmluvu o zabezpečení daňového a ekonomického poradenstva: 

 

1. Predmet zmluvy 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených 

pre objednávateľa zabezpečiť:  

a) poradenstvo pre objednávateľa v súlade s § 2 zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov. Daňové poradenstvo je limitované skutočne 

vykonávanou podnikateľskou činnosťou klienta podľa stavu k dátumu účinnosti tejto zmluvy. 

Daňové poradenstvo sa poskytuje podľa podmienok uvedených v tejto zmluve,  

b) priebežné daňové poradenstvo pri osobných rokovaniach ku konkrétnym problémovým 

okruhom, 

c) písomné stanoviská k jednotlivým obchodným prípadom vo vzťahu k DPH alebo k daniam z 

príjmov na základe písomných dopytov – e-mailom na adresu: tomsikova@dominant-tn.sk, 

pričom takého stanovisko zhotoviteľ vypracuje do 3 pracovných dní od obdržania dopytu, 

d) daňový audit za kalendárny rok, 

e) zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO. 

  

2. Termíny plnenia 

2.1 Objednávateľ predloží zhotoviteľovi podklady o vedení účtovníctva za rok 2020 do 22.03.2021. 

2.2 Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy do 31.03.2021.  
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3. Cena a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 dohodnutú  

cenu v zmysle zákona o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2. Zmluvná cena bez dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých nákladov spojených so 

zhotovením a dodaním predmetu zmluvy sa stanovuje vo výške  1.800,- € bez DPH (slovom: 

tisícosemsto eur bez DPH). 

3.3. Fakturácia za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy bude uskutočnená naraz, pričom 

zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny až po riadnom a včasnom splnení všetkých  

povinností podľa   tejto  zmluvy, pričom predmet zmluvy  budeme  považovať za ukončený  

splnením dohodnutých podmienok  podľa čl. 1. 

3.4. Splatnosť faktúry je 30 dní. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť od jej doručenia k 

objednávateľovi. 

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň 

splatnosti uvedený na faktúre prípadne posunutý v zmysle bodu 3.4. tohto článku bude 

fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa. 

3.6. V prípade, že sa zvýši, alebo zníži rozsah predmetu zmluvy, obe zmluvné strany sa dohodnú 

v osobitnom dodatku k tejto zmluve o výške osobitnej odmeny. 

3.7. Faktúra musí obsahovať tieto predpísané náležitosti: 

a) označenie faktúry a jej evidenčné číslo 

b) názov a sídlo povinnej a oprávnenej strany vrátane adries 

c) predmet dodávky a deň jej splnenia, prípadne čiastočného splnenia 

d) deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti 

e) názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

f) s objednávateľom prerokovanú a odsúhlasenú sumu k fakturácii 

g) sadzbu DPH, faktúrovanú sumu bez DPH, celkovú faktúrovanú sumu s DPH 

Súčasťou faktúry je aj rozpísanie DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie 

 

4. Zmluvné pokuty a sankcie 

4.1. Pri oneskorenom zaplatení faktúry je zhotoviteľ oprávnený žiadať úrok z omeškania 0,01% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z celkovej ceny predmetu 

zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 

4.2. Pri oneskorenom plnení služby v zmysle predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať 

úrok 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania dodávky, najviac však do výšky 5% 

z celkovej ceny predmetu zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 

4.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v 

akej výške vznikne druhej strane škoda. 

4.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní 

odo dňa ich uplatnenia. 

 

5. Práva a povinnosti zhotoviteľa 

5.1 Zhotoviteľ je povinný pri poskytovaní služieb dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť v zmysle platnej legislatívy, o všetkých 

záležitostiach, s ktorými sa oboznámi v súvislosti so svojou činnosťou pre objednávateľa 

s výnimkou tých prípadov, v ktorých ho objednávateľ od tejto mlčanlivosti oslobodí alebo ak 

má zákonnú povinnosť výpovede. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný pri výkone daňového a ekonomického poradenstva v rozsahu podľa Čl. 

II s profesionálnou odbornosťou, v súlade s platnou legislatívou (najmä obchodný zákonník, 

zákon o daniach z príjmov, zákon o DPH a ostatné daňové a súvisiace predpisy) tak, aby chránil 

práva a oprávnené záujmy objednávateľa. 

5.4 Zhotoviteľ koná pri daňovom poradenstve čestne a svedomite, dôsledne využíva všetky zákonné 

prostriedky a uplatňuje všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu objednávateľa považuje 

za užitočné. 

5.5 Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

dojednania uvedené v tejto zmluve a bude sa riadiť poskytnutými podkladmi objednávateľa. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť správu o prípadných nedostatkoch v jednotlivých účtovných 

dokladoch za kontrolované obdobie písomne. Na základe tejto správy je objednávateľ povinný 

nedostatky v dokladoch odstrániť najneskôr do termínu uvedeného v správe. V prípade, že 
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nedostatky nebudú zo strany objednávateľa odstránené, zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, 

spôsobenú v súvislosti s týmito dokladmi. 

5.7 Pokiaľ sa v priebehu plnenia vyskytnú skutočnosti majúce vplyv na plnenie a cenu plnenia, je 

zhotoviteľ bez odkladu povinný o nich informovať objednávateľa a je povinný vykonať úkony 

na odvrátenie škody. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný pracovať hospodárne so zverenými prostriedkami, predmetmi a 

materiálom poskytnutým objednávateľom. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať obchodné tajomstvo objednávateľa, ochraňovať jeho 

obchodný názov a firemnú značku pred zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o veciach 

vzťahujúcich sa k plneniu zmluvy. 

5.10 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať predloženie dokladov a poskytnutie informácií potrebných 

pre poskytovanie služieb, podľa predmetu zmluvy. 

 

6. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa 

6.1 Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje preberať poskytované služby a zaplatiť za ich poskytovanie cenu v 

dohodnutej výške a stanovenej lehote. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu, nerozširovanie a utajenie informácií 

poskytovaných v rámci plnenia zmluvy voči iným osobám. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje pre účely poskytovania daňového a ekonomického poradenstva 

predkladať zhotoviteľovi v dohodnutých lehotách požadované doklady a poskytnúť informácie 

potrebné k riadnemu plneniu zmluvy, prípadne k určeniu jeho daňovej povinnosti, preddavkov 

na daň a iných daňových povinností. 

6.5 V prípade nemožnosti predloženia dokladov požadovaných k poskytovaniu daňového 

poradenstva v uvedených alebo dohodnutých termínoch je objednávateľ povinný bez odkladu o 

tejto skutočnosti informovať zhotoviteľa, s uvedením záväzného dodatočného termínu 

predloženia dokladov. 

6.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť zhotoviteľa na nedostatky v plnení 

zmluvy. 

6.7 Objednávateľ nesmie zasahovať do činnosti zhotoviteľa  spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho 

nezávislosť. 

6.8 Objednávateľ je zodpovedný: 

a) za úplnosť, preukaznosť zrozumiteľnosť, prehľadnosť a správnosť predkladaných 

účtovných a daňových dokladov, zaručuje ich trvanlivosť, 

b) za predkladanie účtovných dokladov v štátnom jazyku, prípadne s priloženým prekladom, 

ak účtovný doklad je v inom jazyku, ako štátnom, 

c) za uchovávanie a ochranu účtovných a mzdových dokladov v súlade s §35 zákona č. 

431/2002 o účtovníctve, 

d) za obsah zmlúv tak, aby ich označenie zodpovedalo ich obsahu (napr. darovacie zmluvy, 

nájomné zmluvy, a pod.). 

 

7. Postúpenie pohľadávky 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má právo akýmkoľvek spôsobom nakladať 

s pohľadávkou voči objednávateľovi, vzniknutou z právneho vzťahu z tejto zmluvy, najmä túto 

postúpiť alebo započítavať, len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Objednávateľ aj zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa Obchodného zákonníka 

v platnom znení nasledovne: 

a) v prípade podstatného porušenia podmienok zmluvy (omeškanie s plnením predmetu 

zmluvy, keď predmet nie je vykonaný ani po písomnom vyzvaní do 3 dní, nezaplatenie za 

vykonávaný predmet zmluvy ani po lehote uvedenej na 1. upomienke) okamžite, pričom 

odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane 

b) v iných prípadoch aj bez uvedenia dôvodu do 3 mesiacov, pričom výpovedná lehota začína 

plynúť nasledujúci mesiac od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené zmluvnej strane.  

8.3 V prípade zrušenia zmluvy podľa bodu 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný vykonať všetky 

úkony, ktoré neznesú odklad v súčinnosti s objednávateľom. 
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9. Zodpovednosť za vady diela 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela a  za škody ním spôsobené v zmysle Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť dodatočne objavené chyby a bezodkladne o tom informovať 

objednávateľa. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy,  sa  budú zmluvné strany usilovať 

riešiť predovšetkým formou  dohody a v prípade, že nedôjde k dohode, spory budú riešené 

podľa slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného obchodného súdu. 

Zmluvné vzťahy  neupravené  zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi. 

10.2. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, 

ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, 

ktoré viedli k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva podpísaná, sú 

považované za dôverné. 

10.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace od skončenia 

mesiaca, v ktorom bola doručená výpoveď každej zo zmluvných strán.  

10.4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 

č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov. 

10.5. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so zverejnením 

všetkých údajov uvedených v tejto zmluve. 

10.6. Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas pre OLÚP, n.o. so spracovávaním jeho osobných údajov, 

uvedených v tejto zmluve alebo inak poskytnutých a to na dobu neurčitú až do jeho písomného 

odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy a uplynutia 5 rokov od 

vysporiadania všetkých práv a povinností z tejto zmluvy. Tento súhlas sa udeľuje v rozsahu 

ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v rozsahu nevyhnutnom pre 

plnenie podmienok tejto zmluvy. 

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady vyplývajúce zo Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

Zhotoviteľ sa v zmysle spomínaného „zákona“ zaväzuje: 

- v prípade styku s osobnými a chránenými údajmi spracúvanými v prostredí objednávateľa 

vrátane osobných údajov pacientov, ktorým je v prostredí OLÚP n.o. poskytovaná 

zdravotná starostlivosť a zdravotnej dokumentácie, zaradených do osobitnej kategórie 

osobných údajov, je povinnosťou zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a to aj po ukončení 

platnosti zmluvy,   

- záväzok štatutárneho zástupcu zhotoviteľa alebo ním určeného kompetenta, poučiť 

zamestnancov vykonávajúcich subdodávky o povinnostiach ochrany osobných údajov, 

citlivých a chránených údajov objednávateľa a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými 

by počas výkonu prác pre objednávateľa prišli do styku, ako aj o bezpečnostných 

opatreniach a požiadavkách objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa osoby oprávnené 

spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, alebo aby boli 

viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúcou zo zákona.  

10.8. Podpísaním tejto zmluvy zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne 

a bez omylu, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu. 

10.9. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými 

obidvomi zmluvnými stranami. 

10.10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

Predná Hora, dňa: 10.1.2021 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

_______________________    ______________________________ 

MUDr. Oleg Martinove     Ing. Jana Tomšíková 

Riaditeľ      daňový poradca SKDP č.osv.408/95

      


