
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNÍK SLUŽIEB ZA SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA, 
 POSKYTOVANIE PORADENSTVA A SÚVISIACÍCH SLUŽIEB 

 
platný od 1.1.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super Tecta s.r.o. Kúpeľná 3912/1, 080 01 Prešov IČO: 44306024  DIČ: 2022658231 



Zavedenie novej firmy 

Jednoduché účtovníctvo                                                                                            20,00 € 

Podvojné účtovníctvo                                                                                                 35,00 € 

 

Podvojné účtovníctvo 

Cena za paušálne spracovanie účtovníctva 

Počet zápisov mesačne                  neplatca DPH                                   platca DPH 

0-50                                                  40 €                                                              50 € 

51-100                                                  50 €                                                              70 € 

101-200                                                120 €                                                            165 € 

201-300                                                200 €                                                            220 € 

Nad 300                                   dohodou - zvýhodnená cena                      dohodou - zvýhodnená cena                                                        

Cena za spracovanie účtovníctva podľa počtu zápisov                                        0,67 € / zápis 

 

Inventarizácia                                                                                                              od 30,00 € 

Vypracovanie, účtovnej závierky, výkazov a potrebných dokumentov, daňového priznania typu PO 

podľa náročnosti                                                                                                         od 100,00 €  

Vypracovanie, účtovnej závierky, výkazov a potrebných dokumentov, daňového priznania typu PO 

neziskové organizácie podľa náročnosti                                                                    od 100,00 € 

Vypracovanie dokumentov pre valné zhromaždenie                                                  od 15,00 € 

 

Jednoduché účtovníctvo 

Cena za paušálne spracovanie účtovníctva  

Počet zápisov                                    neplatca DPH                                   platca DPH 

0-50                                                  35 €                                                              40 € 

51-100                                                  40 €                                                              60 € 

101-200                                                120 €                                                            140 € 

201-300                                                180 €                                                            220 € 

Nad 300                                   dohodou - zvýhodnená cena                      dohodou - zvýhodnená cena                                                        

Cena za spracovanie účtovníctva podľa počtu zápisov                            od 0,55 € / zápis 

 

Vypracovanie účtovnej závierky, výkazov, daňového priznania typu FO B podľa náročnosti    od 50,00 €  

Vypracovanie účtovnej závierky, výkazov, daňového priznania typu FO A podľa náročnosti    od 30,00 €  

 



Vypracovanie účtovnej závierky, výkazov, daňového priznania typu PO neziskové organizácie podľa 

náročnosti                                                                                                                                    od 100 € 

 

Mzdové účtovníctvo a personalistika 

Mzdová evidencia – zamestnanec  -pracovný pomer                                                                  8,00 € 

Zamestnanec na dohodu                                                                                                             7,00 € 

Personalistika 

pracovné zmluvy, dohody                                                                                                       od 5.00 € 

prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie  do SP                                                             3.50 € 

prihláška / odhláška zamestnanca a organizácie do ZP                                                               3.50 € 

vystavenie a podanie zápočtového listu a ELDP                                                                        10.00 € 

 

Štatistické výkazy 

Štatistický výkaz podľa náročnosti - mesačný                                                         od 10,00 € 

Štatistický výkaz podľa náročnosti - štvrťročný                                                        od 15,00 € 

 

Doplňujúce  

Podanie opravné, dodatočné DP DPH, KV DPH, SV DPH                                                  od 12,00 € 

 

Doplňujúce informácie :  
Paušálne ceny  obsahujú:  elektronickú komunikáciu s finančnou správou pri odoslaní daňového priznania k DPH, 
kontrolného výkazu a súhrnného výkazu, kontrolu výpočtu DPH, reporting výkazov v periodicite podávania 
daňových priznaní DPH    

Paušálne ceny neobsahujú: inventarizáciu a účtovnú závierku vrátane daňového priznania k dani z príjmov PO a 
ďalších povinných výkazov 

Zápisom  sa rozumie v prípade podvojného účtovníctva jeden zápis v účtovnom denníku, v prípade jednoduchého 
účtovníctva jeden zápis v peňažnom denníku.  

Zápisom  sa tiež rozumie aj zápis do ďalších povinných evidencií nemajúcich vplyv na  účtovný denník, alebo 
peňažný denník ako (evidencia faktúr, majetku, kniha jázd, skladová evidencia .. atď.) 

Poradenstvo: Poskytovanie poradenstva týkajúcich sa poskytovaných služieb je súčasťou ceny pri spracovaní 

účtovníctva za paušálnu odmenu.  

Cena za spracovanie účtovníctva podľa počtu zápisov neobsahuje: poradenstvo, elektronickú komunikáciu 
komplet, reporting výkazov v periodicite podávania daňových priznaní.    

 

Každému subjektu radi vypracujeme cenovú ponuku 

na mieru za účelom optimalizovať jeho náklady. 

 


