
ZMLUVA 
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa§ 269 odst. 2 zákona č. 513/ 199 1 Zb. , 

Obchodný zákonník v znení neskorších predp isov 

I. Zmluvné strany: 

Dodávate!': Ing. Blažeková Viera, audítor, č ís l o licencie SKAU 196 
so sídl om : Sto l eč né 933 , O 13 32 Dlhé Pole 

Odberateľ: 

DIČO: 1022454796 
bankové spoj enie: 

Obec 
Zastúpená: 
so sídlom: 
I ČO : 
DIČO: 

UniCreditBank so sídlom v Ž iline 
a 

Rudinská 
Ing. Jozef Šv irík - sta rosta obce 
023 3 1 Rudinská 
00314277 
2020553249 

H. Predmet zmluvy: 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpeč i ť pre odberateľa v zmys le tejto zmluvy: 

a/ audit účtovnej záv ierky zostavenej k 3 1.12.20 14 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audíto

roch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č.43 1 /2002 Z. z. o účtov

níctve v znen í neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike 

za účtovné obdobie roku 201 4. 

bi preverenie súladu hospodárenia obce v sú lade so zákonom č. 583 /2004 Z. z. v znen í neskorších 

predpisov 

cl overenie konso lidovanej účtovn ej záv ierky 

dl preverenie sú ladu konsolidovanej výročnej správy s konso lidovanou účtovnou záv ierkou. 

HI. Vykonanie predmetu zmluvy: 

1. Dodávateľ je pov inný vykonať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termín och dohod

nutých s odberateľom . Služby uvedené v č l ánku II. a/ a II. b/ tejto zmluvy je dodávateľ 

pov inný vykonať najneskôr do 3 1. 8.2015. Služby uvedené v č l ánku II. ca dl/ tejto zmlu vy je 

dodávate ľ pov inný vykonať naj neskôr do 3 1.8.2015 .. 

2. Odberateľ j e pov inný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb 

súv isiac ich s predmetom zmluvy, a to priebežne pod ľa požiadaviek dodávateľa. V zmys le §20, 

odst. 7 zákona o audítoroch audítor má právo, aby mu odberate ľ poskytol požadované dok lady 

a iné dokumenty, in formác ie a vysvet len ia potrebné na riadny výkon auditu v ním 

požadovanej forme, vrátane takých informác ií, ktoré sú právne kvalifikované ako osobné 

údaje pod ľa §4 odst. 1 zákona č. 1 22/20 1 3 Z.z. V súvislost i so spracovaním osobných údaj ov 

audítorom pre účely zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizác iou príjmov z trestnej 

č innost i a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

úďal ej len zákon č.297/2008 Z.z./ má audítor ako povinná osoba postavenie prevádzkovateľa 
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vo vzťahu k IS osobných údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákov č . 297/2008 Z.z., 
a preto bude osobné údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciach § 19 
zákona č. 297 /2008 Z. z. bez súhlasu dotknutej osoby. 

V prípade výkonu činností uvedených v článku ll. písm. a/ a bi tejto zmluvy je odberater povinný 
dodať podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskôr do 21 . 8.2015. 

V prípade výkonu činností uvedených v článku 11, písm. cl a dl tejto zmluvy je odberateľ povinný 
dodať do 21 . 8.2015. 

3. Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II. písm. a/ tejto 
zmluvy: 

* predložiť dodávateľovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky doklady dokumen
tujúce hospodársku činnosť odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie týchto 
služieb, 

* zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy. 

4. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo 
sídla odberateľa zodpovedá v celom rozsahu dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia 
odberateľovi. Po vykonaní služieb uvedených v článku 11 ., písm. a/ tejto zmluvy je dodávateľ bez 
zbytočného dokladu povinný vrátiť odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté. 

5. V prípade, ak odberateľ nepredloží dodávateľovi výročnú správu na overenie, odberateľ nie je 
v nej oprávnený citovať časti audítorskej správy vyhotovenej dodávateľom. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre odberateľa služby s odbornou starostlivosťou a nestran
ne a z auditu vypracovať správu audítora podľa medzinárodných audítorských štandardov, v ktorej 
vyjadrí názor na účtovnú závierku nasledovne: 

Al správu audítora z účtovnej závierky 

BI správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

Cl dodatok k správe audítora z auditu súladu konsolidovanej výročnej správy. 

7. Dodávateľ je oprávnený byť prítomný pri inventarizácií majetku a záväzkov obce alebo vyžia
dať vykonanie inventarizácie v oblasti v ktorej zistil nedostatky. 

8. Starosta obce je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý 
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné 
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti , či už v dôsledku pod
vodu alebo chyby. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať dodávateľovi všetko, 

čo pre neho získa v súvislosti s poskytovHním služieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávateľ 
je povinný odberateľa oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb 

podľa tejto zmluvy. 
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9. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po ukončení platnosti 
tejto zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na 
preverenie kvality auditu podľa interných zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov 
na kontrolu kvality (ISQC 1 N kontrola kvality pre firmy ktoré vykonávajú audity a preverenia 
finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby/. 

1 O. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateľom pre plnenie 
predmetu zmluvy za prísne dôverné. Dodávateľ pracuje na predmete zmluvy bez spolupráce iných 
pracovníkov, pracuje ako SZČO .. 

11 . Ak má odberateľ povinnosť zverej11ovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211 /2000 Z.z. 
o slobodnom príst\Jpe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, 
je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať dodávateľa o jej zverejnení. Ak táto zmluva nie je 
zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávateľ nie je povinný poskytnúť služby audítora. 

12. V zmysle Zákona 297/2008 § 1 O odst. 1 O o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej čin
nosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
audítor povinný overiť, či jeho klient koná vo vlastnom mene. Ako štatutárny orgán podpisom 
tejto zmluvy prehlasujem, že konám vo vlastnom mene. 

IV. Cena: 

1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa 

vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy. 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa článku II. , 
písm. a/ tejto zmluvy nasledovne: za audit podľa štandardov platných v Slovenskej republike 
vykonaný dodávateľom pre odberateľa v súlade s článkom II. písm. a/- c/ tejto zmluvy, ktorý 

zahrňa: 

* audit účtovnej závierky a preverenie súladu hospodárenia obce 200- EUR 

* overenie konsolidovanej účtovnej závierky 100,-EUR 

* audit súladu výročnt:i správy s auditovanou účtovnou závierkou 50,- EUR 

Spolu celková cena služby podľa čl. II. 350 ,- EllR 

Sumy uvedené v bode II. tohto článku je dodávateľ oprávnený fakturovať po vykonaní služby 
a po predložení „Správy nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce" . Odberateľ sa 
zaväzuje uhradiť faktúru do 15 dní odo dr'íajej obdržania. 

3. Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH, nakoľko dodávateľ nieje platcom 
DPH. 

4. Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude rieše
ná písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 
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V. Platnosť zmluvy: 

1. Táto zmluvy sa uza tvára na vykonanie audi tu za rok 201 4. 
2. Táto zmlu va je platná odo dr1a jej podpísa nia oboma zmlu vnými stranami a účinná d11om jej 

zvereJ nen ra. 
3. Odberateľ môže kedyko ľvek a bez udania dôvodu túto zmlu vu vypovedať fo rmou písomnej 

výpovede doručent:i d odávateľov i , pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej 
výpovede odberate ľa dodávate ľov i . V prípade výpovede zmlu vy je odberate ľ pov inný dodá
vate ľov i uhradi ť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade s touto zmlu vou do dátumu 
doruče ni a výpovede dodáva te ľov i. 

4. Dodáva te ľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa naru
šila nevyhnutná dôvera medzi ním a odberate ľom alebo ak odberate ľ neposkytuje dodávate ľo

vi potrebnú s úč innosť a info rmácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy. V prípade výpo
vede zmlu vy j e dodávate ľ povinný odovzdať od berate ľov i všetky doklady a iné materiály, 
ktoré mu odo dr'ía doruče ni a výpovede odberate ľ poskytol. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmlu vu je možné meniť iba písomným i dodatkami podpísanými obidvoma zmlu vnými 
s tran am i . 

2. Právne vzťahy vypl ývajúce z tejto zmlu vy sa riadi a prís lušnými ustanove ni ami zá kona 
č. 51 3 / 199 1 Zb, Obchodný zákonník, v znení neskorších predpi sov a zá kona o audítoroch. 

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmlu vy a za škodu, ktorú spôsobil 
odberate ľov i nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady, 
ktorých príč inou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných dodávate ľov i 

odbe rate ľom . 

4. Odberate ľ súhlas í so skutočnosťou , že v prípade ak dodávate ľ zav iní svojou činnosťou škodu 
odberate ľov i , bude možné poskytnúť údaje odberate ľa po i sťovni , v ktorej je dodávate ľ po
istený, a to výlučne za úče l om ri ešenia tej to písomnej udalos ti . 

S. Odberate ľ súhlas í, aby dodávate ľ v prípade ukončeni a platnosti zmluvy, mohol komunikovať 
s nastupujúcim audítorom v zmys le zá kona o audítoroch § 30 odsek 6. 

6. Zmlu va sa vyhotovuj e v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so zmlu v
ných strán obdrží jeden rovnopis. 

7. Všetky špec ifické časti , ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia osobitnými obchodnými pod-
mienkami pre audítorské služby, ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami . 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmlu vu uzavre li na zá kl ade 
vzájomnej dohody a na zá klade slobodnej a vážnej vô le, zmluvu neuzatvorili v tiesni , ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej fo rme, zmlu vu si pozorne preč íta li , jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 11ou ju podpísa li 

Rudinská 2 1. 8.201 S 

Za dodávate ľa: 

e C.licenrie 19G ( v ..... „ . . .... .. . . . .. . .. . ...... . . 




