
 

 

Z M L U V A O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB DAŇOVÉHO PORADENSTVA       
č. 2020006 

uzavretá podľa zákona č. 513/91 Zb. – Obchodný zákonník 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

Zhotoviteľ :  TAX Ugróczy s.r.o. 
Gorkého 216/15, Prievidza  PSČ 971 01 

  Daňový poradca číslo licencie SKDP  208/2019 
Zastúpený:  Ing. Soňa Ugróczy, konateľ 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  IBAN: SK14 0900 0000 0051 6399 6802 
IČO:  52 667 103 

IČ DPH:  SK2121105712   DIČ: 2121105712 

        Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 
       Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39008/R 
 

Objednávateľ :  VEPOS, spol. s r. o.  
Štúrova 516/1, Vráble  PSČ 952 01 

Zastúpený:  Ing. Juraj Sojka, konateľ 
Bankové spojenie:  Prima Banka 
Číslo účtu:  IBAN: SK59 5600 0000 0023 5507 9001 
IČO:  36 519 821 

IČ DPH:  SK2020146898   DIČ: 2020146898 

        Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Nitra, 
       Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10192/N 

 
u z a t v á r a j ú 

podľa Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), podľa 
zákona  č. 78/92 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zmluvu 
s nasledovným obsahom. 
 
 



 

 

II. Obsah  zmluvy 
II. 1 Obsahom tejto zmluvy je záväzok  zhotoviteľa (daňového poradcu) vykonať pre 

objednávateľa nižšie uvedené činnosti, a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú 
cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy. 

II. 2    Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať tieto daňovo poradenské činnosti 
formou vypracovania písomného stanoviska podľa písomne zadefinovanej otázky 
objednávateľa v mailovej komunikácií zo dňa 2.9.2020. Predmetom zadania je 
posúdenie daňového režimu DPH predaja nehnuteľností skladovej haly 
súp.č.1242 na Štúrovej ulici, Vráble a priľahlých pozemkov zadefinovaných 
objednávateľom. 

 Plánovaný časový rozsah na vypracovanie predmetu zmluvy predstavuje 5 hodín. 
a) poradenské a konzultačné služby v oblastí daní platných pre klienta najmä daň 

z príjmov, daň z pridanej hodnoty, konzultácie podľa požiadaviek objednávateľa 
súvisiace s daňovým, účtovným, ekonomickým poradenstvom, v zmysle predmetu 
činnosti zhotoviteľa, 

b) poskytnúť poradenstvo nasledovným spôsobom :  
• porada spojená s ústnym rozborom veci, 
• vypracovanie písomného stanoviska podľa písomne definovaného problému, 

II. 3        Zhotoviteľ vyhlasuje, že :  
a)  je registrovaný Slovenskou komorou daňových poradcov ako právnická osoba 

oprávnená poskytovať daňové poradenstvo podľa § 8 ods. 8 zákona č. 78/92 
o daňových poradcoch a Slovenskej komory daňových poradcov s osvedčením na 
výkon daňového poradenstva číslo 208/2019, 

b)  má uzatvorenú  poistnú zmluvu na krytie rizika spojeného s výkonom profesie 
daňového poradcu. 

II. 4 Objednávateľ sa zaväzuje :  
a)  poskytovať a odovzdávať zhotoviteľovi pravdivé, včasné a úplné informácie a podklady 

vo veci plnenia predmetu zmluvy a to aj v elektronickej forme 
b)  poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť potrebnú pre efektívne plnenie zmluvy. 
II. 5 Zhotoviteľ sa zaväzuje :  
a)  poskytovať objednávateľovi služby s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, riadne 

a včas, v súlade s pokynmi objednávateľa, pričom postupuje v súlade s všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä so Zákonom o daňových poradcoch. 

b)  poskytnúť objednávateľovi na základe jeho predchádzajúcej výzvy, dopytu v primeranej 
lehote informácie o postupe na plnenie zdanej úlohy. 

II. 6     Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú komunikovať pri plnení predmetu tejto zmluvy 
prostredníctvom osobnej návštevy, písomnými dokumentmi zaslanými poštou, emailom 
alebo iným elektronickým spôsobom ako aj telefonicky - hot line.  

 



 

 

III. Cena plnenia a platobné podmienky 
III. 1 Výška odmeny zhotoviteľa za služby daňového poradenstva  podľa článku II tejto 

zmluvy je určená na základe dohody zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z. z. o cenách a to vo výške: 

• základná jednotná hodinová sadzba vo výške 80 € bez DPH   
III. 2   Činnosti vyžiadané objednávateľom za extra poskytnuté služby nad rámec rozsahu 

činností uvedených v čl. II tejto zmluvy sa považujú za prácu na viac, za ktorú má 
zhotoviteľ nárok na odmenu v sume 80 € bez DPH za hodinu. Činnosti považované za 
prácu na viac si objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne odsúhlasia.   

III. 3 Cena plnenia uvedená v bode III.1 tohto článku predstavuje základ pre výpočet dane 
z pridanej hodnoty.  Pri fakturácii bude k fakturovanej čiastke pripočítaná DPH 
v zákonom stanovenej výške. 

III. 4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť okrem odmeny v zmysle bodu  III.1 
a III. 2 aj    účelne vynaložené náklady spojené s výkonom jeho činnosti . A to najmä, 
avšak nielen :  

• cestovné náklady vo forme náhrady za použitie osobného automobilu zhotoviteľa, 
stanovenú vo výške 0,4€ za 1 km,  

III. 5 Objednávateľ sa zaväzuje za dohodnuté činnosti v zmysle bodu II.2 zhotoviteľovi 
zaplatiť dohodnutú odmenu po odovzdaní stanoviska, resp. po dodaní služby.  

III. 6 Termín fakturácie za služby podľa bodu II.2 je dohodnutý do 15 dní po ukončení 
mesiaca, resp. po dodaní služby. Splatnosť faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá 
na 14 dní  odo dňa ich prevzatia objednávateľom. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na 
deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší pracovný deň. 

III. 7 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo 
uplatniť si u neho úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Uplatnenie si práva na úrok z omeškania oznámi zhotoviteľ 
objednávateľovi doručením faktúry. 

III. 8 Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým 
spojením uvedeným v tejto zmluve. O zmenu bankového spojenia za účelom 
presmerovania platby môže požiadať zmluvná strana aj iným spôsobom než dodatkom 
k zmluve, a to oficiálnou žiadosťou o presmerovanie platby na iný účet, ktorú doručí 
písomne druhej zmluvnej strane. Takáto žiadosť musí byť podpísaná osobou 
oprávnenou konať za zmluvnú stranu zhotoviteľa. 

IV. Ostatné dojednania 
IV. 1 Zmluvné strany sa dohodli, že za objednávateľa sú oprávnení poskytovať zhotoviteľovi 

potrebné informácie a podklady okrem štatutárnych orgánov aj títo pracovníci :  
Ing. Juraj Sojka, vepos@vepos.eu 
Ekonomické oddelenie, ekonom@vepos.eu 
Zhotoviteľ sa môže spoliehať na akýkoľvek pokyn, žiadosť alebo oznámenie alebo 
informáciu urobené alebo poskytnuté ktoroukoľvek osobou, ktorú pozná alebo o ktorej 

mailto:vepos@vepos.eu
mailto:ekonom


 

 

sa dôvodne domnieva, že bola poverená objednávateľom, aby pre tento účely 
poskytovania služieb komunikovala so zhotoviteľom. 

IV. 2 Činnosti, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal touto zmluvou bude vykonávať  zhotoviteľ 
osobne, prípadne ním poverenou osobou, na vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť 
zhotoviteľa za plnenie tejto zmluvy nie je týmto dotknutá. 

 Odborný garant: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca SKDP 
IV. 3 Obsahom tejto zmluvy nie je udelenie plnomocenstva zhotoviteľovi na podanie 

daňového priznania za objednávateľa.  
IV. 4 Akékoľvek poradenstvo poskytnuté zo strany zhotoviteľa je určené výhradne pre 

potreby objednávateľa a za okolností, ktoré bol zhotoviteľ požiadaný zohľadniť. 
Objednávateľ berie na vedomie, že použitie akýchkoľvek stanovísk zhotoviteľa v inom 
kontexte alebo neskôr môže byť nevhodné a neaplikovateľné.  

IV. 5 Na vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené touto zmluvou 
sa vzťahujú ustanovenia obchodného zákonníka v platnom znení.  

IV. 6 Miestom vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy je sídlo resp. pracoviská zhotoviteľa,  
prípadne po dohode zmluvných strán sídlo objednávateľa. 

IV. 7 Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie činnosti podľa tejto zmluvy v súlade s platnou 
legislatívou a v jej medziach. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť 
o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom činnosti v zmysle tejto 
zmluvy, nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám, to znamená chrániť  práva  a  
oprávnené  záujmy objednávateľa, konať pri tom čestne a svedomito, dôsledne 
využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho 
presvedčenia a príkazu objednávateľa považuje za užitočné. 

IV. 8 V zmysle § 19 zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore 
daňových poradcov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil 
v súvislosti s poskytovaním predmetu vlastným zavinením. Zhotoviteľ sa zodpovednosti 
zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, 
ktoré možno od neho požadovať, alebo že škoda bola spôsobená porušením 
povinnosti objednávateľa, teda zavinením objednávateľa. 

IV.9 Do činnosti zhotoviteľa nesmie zasahovať tretia osoba spôsobom, ktorý by obmedzoval 
jeho nezávislosť. 

V. Ukončenie zmluvy : 
V.1 Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím lehoty na ktorú bola uzavretá 

• Písomnou dohodou zmluvných strán k určenému dátumu 

• Odstúpením od zmluvy jednou zmluvnou stranou 
V.2 Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane, resp. 

dňom, kedy zmluvná strana odmietla zásielku prevziať na adrese uvedenej v záhlaví 
tejto zmluvy, resp. posledným dňom jej uloženia na pošte. 

V.3 Zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť len v prípadoch v tejto zmluve 
dohodnutých a v prípadoch určených ust. § 344 Obchodného zákonníka. V prípade 



 

 

odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľovi uhradiť všetky činnosti 
vykonané zhotoviteľom do dňa platného odstúpenia od zmluvy . 

V. 4 Objednávateľ  je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak: 

• ak zhotoviteľ svojim zavinením mešká so splnením zmluvného termínu viac ako 30 dní  
V. 5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak:  

• mu objednávateľ neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť riadne a včas, 

• objednávateľ zamlčuje informácie potrebné k riadnemu výkonu dohodnutých činností, 

• objednávateľ neposkytol v dohodnutej lehote kompletné podklady vyžiadané 
zhotoviteľom, 

• objednávateľ trvá na výkone činnosti zhotoviteľa v rozpore s právnymi predpismi, 

• objednávateľ je v omeškaní s úhradou odmeny zhotoviteľovi resp. jej časti viac ako 30 
pracovných dní. 

V. 6 Zhotoviteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vykonať do 15 dní všetky 
neodkladné úkony a odovzdať objednávateľovi všetky ním poskytnuté doklady , ak 
nebude dohodnuté inak. 

VI. Záverečné ustanovenia 
VI. 1 Zmluva sa uzatvára na dobu odo dňa podpisu poslednej zmluvnej strany. 
VI. 2 Zmluva  je platná a účinná dňom podpisu zmluvnou stranou, ktorá podpisuje dokument 

ako posledná. Pokiaľ je objednávateľ subjektom, ktorý je povinný zmluvu zverejniť. 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 
VI.3 Zhotoviteľ spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj so všetkými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných 
vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany zhotoviteľa, 
objednávateľ môže poskytovať zhotoviteľovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. 
Objednávateľ týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje zhotoviteľovi 
poskytnúť. Zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto 
osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane 
osobných údajov. 

VI. 4 Zmeny v zmluve je možné vykonávať po dohode zmluvných strán len písomnými 
dodatkami, inak sú neplatné.  

VI. 5 Táto zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých má každé platnosť 
originálu a je platná odo dňa podpisu druhej zmluvnej strany. Objednávateľ a zhotoviteľ 
dostanú zhodne po jednom rovnopise tejto zmluvy. 



 

 

VI. 6 Zmluvné strany prehlasujú, že im je obsah tejto zmluvy dobre známy, že táto zmluva 
bola pred ej podpisom ich zástupcami prečítaná, že bola uzavretá po vzájomnom 
prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

Podpisy zmluvných strán 
  
 Autentickosť tejto zmluvy potvrdzujú podpisy zmluvných strán. 
 
 
 

 
 .................................          ......................................  
TAX Ugróczy s.r.o.             VEPOS, spol. s r. o. 
Ing. Soňa Ugróczy, konateľ          Ing. Juraj Sojka, konateľ 
 
 
 
V Prievidzi dňa 2.9.2020             Vo Vrábloch dňa 2.9.2020 
 
 


