ZMLUV

A

o posk}tovaníaudítorskýcttsluáeb uzavreá podl'a $ 269 ods. 2 zátorc ě. 5|311'99|Zb',
predpisov
obchodný zíkonníkv zneníneskorších
číslozmlulY : 59/2018
(ďa|ejlen ,,zmluva..)
I'

Zmluvnéstřany:

Ing. Dagmar lloráková' audítor,
č.licencie485
so sídlom:Sturova14' 9490l NitŤa
DIČ : 102649328I
(ďalejl€ n ,,dodávate|".)

Dodávatel':

odberatel':

obec červenýHrádok
lng.BohumífŠabík- staÍosta
obce
zastupená:
so sidlom:95l 82 ČervenÝ
HÍádok193
IČo: 00656127
DIČ:2021059007
(ďalejlen,'odberatel'.)
(Dodávateťa odbe|ateLspoločneďalej len ako ,,zmlurnéstrany..)
P.e úče|v
lejto zřtlu\.r sa pod poimom ..audit..ťozumieštafutámyaudit defirtovanýv $2'
auditea podpojmom,.dodávatel.'.
ods'1 zákonao Štalutámom
sa rozumie,,štatutárny
audilor'.
definovarrýv $2 zákona o štatutiímom
audite'
I.Predmetzmluw:
Predmetomtejto zmlu\T je:
a)

podl'azákona č. 43|D002 Z.z.
ávierky zostavenejk 31.12.2017
audit účtovnej
v zneni neskodích predpisov (d'alej len ,'ztíkono účtovníctve.)
o účto\,níctve
a
lrykonanýv sulade so zíkonom č' 42312015z. z. o štatutámomaudite a o zmene
v znení neskoršichpredpisov
a doplnenízákona č. 43|/2002 Z.z. o účtovníctve
Ý platnom znení(ďalej len ,,zákono štatutámomauditď.)

b)

auditkonsolidovanej
účtovnej
ávierky k 31'12'2017.

c)

sprá\.yza Íok20l7 zostavenejv zmysle zíkona
overcnie konsolidovanejv'.ýročnej
o účtovníctve.

d)

z.z. v platnomznení'
overeniepoŽiadaviekpodťazékonač.583/2004

II.

Vykonanie prcdmetu ZmlulT:

1'

Dodávateťje povirurý vykonat, služby súvisiaces predmetom zmluvy najneskór do

2.

odbemtel'je povinný dodať dodávateťovipodklady n€\Thnutné pre potreby výkonu
podťapoŽiadaviekdodávatel'a.
slúieb súvisiacichs pledmetomzmluvy,a to priebežne
v súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávatel'om pre účely zri.kona
č^29712008
Z.z. o ocbtanepred legaliáciou príjmovz trestnejčinnostia o ochraÍt€ pred

r5.r2.201,8.

terorizmu a o zmene a doplnení niektoťýchzákonov (ďalej len zákon
ťrnancovaním
č.297/2008
Z.z.) má dodávateťako povinná osoba postavenieprevádzkovateFa
vo
vÍ'ahu k Is osobnýchúdajov,I.1orého
účelspracúvania\Tmedzuje zékorl'č.297/2008
Z.z., a prcto bude osobnéúdajeklienta na účel.vykonaniastalostlivosti spracúvat'v
intenciáchs19 zákonaě.29'7/2008
Z'z, bez súhlasu
dotknutejosoby.
Povirrrrosťposk1tovat'dodávate|ovipotrebnéiÍformácie,doklady a dokumentáciu
o odberatel'ovimajú sjeho súhlasomaj obchodnípaltneri a právni zastupcovia
odberatel'a.
povinrlýdodaťpodkladynajneskórl5 dní
Na lykonaniepredmefuzmlurYje odberatel'
pred požadovanýmtermínomp|nenia.odberatel.je povinný zabezpečiť
potrebnú
súčinnosť.
Za dolrJadya inémateriáiy, ktolé budúposk}tnutédodávateLoviza účelom
ich kontoly mimo sidla odbemtel'azodpovedáv celom rozsahudodávateť,
a to aŽ do
momentuich vráteniaodberatel'ovi.

3.

v prípade,
l.ÍočnúspráW na overenie,odberateť
ak odberatel'
nepredloží
dodávateťovi
nieje v nej oprávnenýcitovat'častisprávyaudítoÉ
vyhotovenej
dodávatel,om.

4.

Dodávate| sa zavázuje vykonat'pre odberatel.aslužbys odbomou starostlivostbu
a nestrannea z auditu lypracovať sprá!,rraudítoÍapodl.amedzinárodnýchauditorsloých
štandardov(ISA)' v ktorej q'jadrí nrizor na účtovnú
závielku. Dodávatel' r,1pracrrjea
prcdloŽínasledovné
\tistupy:
A)

správa nezávisléhoaudítoraobsahujúca
spú\'uz audituúčto\Ťej
ávierky a
sprálu k informáciiim, ktoré sa uvádzajú vo r"ýročnejspráve (v prípade' ak
dodávatel' bude mať Úroěnú sprálu k dispozícii pred lydaním sprálry z auditu
účtovnej
zá\'ierk}').

B)

správa nezávisléhoauditora obsahujúcasprávu z auditu konsolidovanej
účtovnej
závielky a spIáW k infomáciáŤn,ktolésa uvádzajúv konsolidovanej
\niŤočnej
správe (v prípade,ak dodávatel'bude mat' konsolidovanúvýročnú
správu
k dispozícii pred lrydanimsprály z auditukonsolidovanejúčto!Ťej
ávierky),

c)

dodatokk správenezávislého
audítora
obsahujúci
spmvuk infomáciám, ktoré
(v
prípade,
sa uvádzajúv konsolidovanejvýročnej
spÉve
ak dodávateť
budemať
výočnúsprálu k dispozicii po rrydanisprály z audituúčtovnej
konsolidovanú
závierky).

5.

Dodávatel'je oprávnenýbý' prítomnýpri inventarizáciimajetkua záv:izkovúčtovnej
jednotkyalebovyžiadať
vykonanieinventarizácie
v oblasti,v ktorejzistil nedostatky.

o.

Štatr-rtárny
orgán odberatel.aje zodpovedný za zostavenie účtovnejzávierky, ktoÍi
poslq',tujepravdiť a vemý obraz v súlade so zákonom o účtovníctve
a za iÍtemé
považuje
potebné
pre
kontroly,ktoré
za
zostavenieúčtovnej
závierky,ktoráneobsahuje
významnénesprávnosti, či uŽ v dósledku podvodu al€bo chyby. Pri zostavovaní
účtovnejzávierky je štafutlámyorgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce
nepretržitepokačovaťvo svojej činnosti,za opisanie skutočností
týkajúcichsa
je
pokačovaniav činnosti'odberatef povinnýbez zb}točného
nepretržitého
odkladu
odovzdaťdodávatel,ovivšetko,čopre neho ziska v súvislostis poskyovarrímslužieb
v tejto zmluve' Dodávatel'je povinný odbelateťaoboznarnovať
špecifikovaných
so
skutko.qimstavomveci súvisiacejs posl.1'tovanimsluŽiebpodl'a tejto zmluvy.

7.

8.

Dodávatel' je povinný zachovaťmlčanlivost.o všetlcýchskutočnostiach,o ktoých sa
dozvedel v súvislostis posk}'tovaÍrim
služiebšpecifikovanýchv tejto zmluve, v zmysle
zákona
o
štatutárnom
audite,
okrem
výnimiek stanovenýchv $32. Zachovanie
$32
mlčanlivostisa nevzťahujena zabezpečeniesplnenia požiadaviekna plevereniekvality
audifu podl'a intemých zásad a posfupov SI(AU a nredzinrírodnýchštandaldovna
kontrolu kvality osQc l - kontrola kvality pre firmy' ktořé qkonávajú audity a
prevereniafrnančnýchýkazov a zákazky na ostatnéuisťovaciea súvisiaceslužby).
DodávateťpovaŽuje informácie, doklady a iné mateliály poslq'.tnutéodberatel'ompre
plneniepťedm€ t uzmlu\y za písne dóvemé.odberateťsúhlasíso spolupdcou Ing.
Ladislava Laura na výkone pledmetu zmlulY, ktorý je písomnýmryhlásením
\ystaven]fondodávatefovi viazaný mlčanlivosťou'okrú ďalších pracovníkov
lYkonávani€ s]uŽiebsúvisiacich
dodávatefazabezpečujúcich
s predmetomzmlu\'ybude
vopredpisomneoznámený.
odberatel.ovi

Ak má odberatel' povinnosť zverejňovať uzatvoťenézmluly v zmysle zikona č.
2||/2000 Z.z. o slobodnomprístupek informáciláma o zmene a doplneníniektoýh
zákonov v aktuií]nomzneni' je povinný zverejniťfuto zmluvu a informovaťdodávateťa
ojej zverejnení. Ak tiito mluva nie je zverejnenrív arrysle uvedenéhozrikona'
plneniepodla tejtozmlury.
dodávatel.niejepovinnýposlf'tnúť
y
1 0 . zJnyslezikona 29712008s l0 ods. 10 o ochranepredlegalizácioupríjmovz testnej
činnostia o och.ranepÍedfinancovanímtelolizmu a o zm€ne a doplneníniektor.Ích
zrikonovďalej len ',zákon..)je audítorpovinnýoveriť.čijeholdientkoná vo vlastnom
mene. Ako štatutámyoryán (povelená osoba šatutám}morgánom) podpisom tejto
zmluvy preblasujem'žekonrímja ako aj ostatništatutímizástupcovia a splnomocnené
osob! !o vlastnom mene.

9.

III. Cena:
je povimý zaplatit'dodávatel'ovi
1' odberateť
predmetuzmluvycenupodfa
za zabezpečenie
vzájomnejdohodya v zmyslecenovejponukyuvedenejv tomtočlánkuzmluly.
2' odberatel' sa z^ýij'zujezaplatiť dodávatel'ovi za slllžby poskj''tnutéa \Ykonanépodl'a
článkuII. tejto zmluvy nasledo\'ne
a) audit účtovnej
ávie.ky

7o0'-€

b) audit konsolidovanejúčtovnej
závierky

400'-€

c} orereniekonsolidovanej
výŤočnej
spráry

200,-€

spolu celková cena s|užbypodl'a čl' .

1 300'-€

3 . Čast'zrnluvnej ceny za \Tkonanie plác na priebeŽnomaudite Ýýakturuje Ing' Ladislav

Lauro' IČ0 : 34642269,DIČ : l03lo9o7757. Zlyšnú sumu uhÉdíodberaterpo
odovzdanípredmetuzmlu}y na základe \Ystavenejfakfury dodávatelbvi. Celková cena
za lYkonanie pÍedmetuzn ulY sa nemení.Dodávatel' ani spolupracovnik ku dňu
uzatvoleniazmlu\Y nie súplatcami DPH.

4 . odberate|sa zavázujeuhradiťfaktúÍu
do l5 dníododňajejobdržada'

5. Ceny špecifikované
vtejto anluve 5ú uvedenébez DPH. Dodávateťje oprávnený
k uvedenýmceniímfakturovat'DPH podLa platnýchprávnych predpisov, v prípade,Že
je platcaDPH. Dodávatelku dňuuzatvoleniazmlu\Tnieje platcomDPH
6. K uvedenýmcenám je dodávatel,oprávnený fakturovať,v zmysle ziiLkonao štatutiímom
audite,l.ýdavlT účelovovynaloŽenév pdamej súvislostis plnenímdohodnuých prác,
ktorébudúvopredkonzútované
s odberatel'om.
7. Prípadnázrnena rozsahu vykonaných sluŽieb špecifikovanýchv predmetezmluvy bude
riešenápísomným
dodatkomk zmluve,podpísaným
obidvomaznluvnými stranami.
IV. Platnost'zmlu\y:
1.

Táto anluva sa uzatviirana dobuurčitudo 3l ' 12.2018.

2.

Táto zmluva je platná a účinn.í
odo dna jej podpísaniaoboma zmluvn;fonistranami
a zverejnenímv Ťegistri
zmlúv,ak tejtopovinnostipoďieha odberatel'.

3.

odbemtel' móže túto zmluw vypovedat' formou pisomnej l"ýpovede doručenej
dodávatelbvi. pričom platí, Že zmluva zaniká ku dňu doručeniapisomnej Yhovede
odberatel'adodávatel.ovi.Vo výpovediuvedie dóvody. ktoÍého viedli k odvolaniu
audítora' alebo odsfupeniu od zmlulry v priebehu lrykonávania audifu. v prípade
Úpovede zmluly je odberatel'povinný dodávateťoviu}rradit'odmenuza úkonya práce
vykonanév súlades touto zmluvou do dátumudoÍučenia
!"ýpovededodávatel'ovi.

4.

Dodávateťje oprávnenýqpovedat' futo zmluw len zo ávaŽných dóvodov, najmá ak sa
narušilane!rybnutnádóvera medzi ním a odbeťateLom
alebo ak odberate]'neposk}'tuje
dodávatelbvi potŤebnú
súěinnosť
a iďormácie nelYhnutnépre Úkon predmetuznlulY.
v prípad€ \.'úpovedeznJuv-v je dodávatel. poviÍ!Ítýodovzdať odberateťovivšetky
:. "'.:;l ., l;< ij]JiťnJ;).iio|é mu ,]o Jňa doruč.nia
\!po\ede odberatel.
zapoŽičaI
(Ie\zt.ahujesa na dok]ady.ktorédodávalel.zÍskalalio dókazy auditu)'

v'

záver€ č néustanovenia:

1.

Tútozmluvu je moáé meniťa dop]iovat'iba písomnýmidodatkamipodpísanými
obidvoma zÍnluvn]ýÍni
stranami.

2.

Právne vzt'ahy lyplývajúce z tejto zÍnluvysa dadia príslušnýmiustanoveniamizrikona
č. 5l3/199l Zb.' obchodný zákonník' v znení neskoršíchpredpisov a ziikona
o štafutámomaudite.

3.

Dodávatel' zodpovedá za kvalitné \Tkonanie predmefu zmhl,y aza škodu. ktorú
poskÍovanímsluŽieb.Nezodpovedá
spósobilodberateťovi
nesprávnyma nekvalitn;fon
príčinou
však za vady, ktoqých
sú nedostatkyv dokladoch a iných materiáloch
odovzdanýchdodávatelovi odberatel'om.

4.

odberateťsúhlasiso skutočnosťou,
žev prípadeak dodávatel'zavini svojoučiÍmostbu
škoduodberatel'ovi,bude možnéposlq'tnút,
údajeodberatel'apoisťovni'v ktorejje
poistený,a to \"ýlučne
dodávatel'
za účelom
riešenia
tejtopoistnejudalosti.

5.

odberatel' súlrlasí,aby dodávatel' v prípade ukončenia platnosti zmlur,7, mohol
komrrnikovat's nastupujúcimaudítorom'/auditorskou
spoločnosíbuv zmysle $ 32 odsek
6 zákona o štafutáŤnom
audite.

6. Zmlvya sa \yhotovujev dvoch (2) rovnopisochv slovenskomjazyku,pričomkaŽdázo
zmluvných
stránobdrŽijeden
(I) rovnopis.

,7. ZÍn\N\é stÍanyvyhlasujú že su spósobilé na práme úkony, že zmluvu uzaueli na
základe vzájomnej dohody ana základe slobodnej a vráŽnejvóle, a uvu neuzatvorili
v tiesni, ani za nápartnenevýhodnýchpodmienok,zmluva je urobenáv predpísanejforme,
jej obsahuporozumeli a na znak súblasus ňouju podpísali.
zmluw si pozome prečítali,

V Nitrerlňa15.7.2018
IN!.DAGffiHONAKOVA
eudfrolSKAJ €'v.č'4E5
Š&ova1d9190íNITi^

za dodávate

