ZMLUVA
audituuzavretápodfa § 269 ods.2 zákonač.5I31I99I Zb.,
Obcho dný zákonník v znení neskorších predp i so v

o poskytovaní štatutárneho

číslozmluvy :8 12020
(ďalej len,,zmluva")

I.
Dodávateť

:

Zmluvné strany

Ing. Veronika Kutková, č. licencie 142
zapísanáv registri SKAU pod evidenčným číslom148
Levočská Dolina 10, 054 01 Levoča
so sídlom:
3199757l
IČo :
SK1023493735
IČDpH:
bankové spojenie: Prima Barrka Slovensko, a. s.
SK87 5600 0000 0034 151 1 7001
č. účtu:

(ďalej len,,dodávatel"')

Oclberateť: Obec Nižný Slavkov

zastúpená: - Ing. Jozefom Kamenickým, starostom obce
Nižný Slavkov l02,082 75 Nižný Slavkov
so sídlom:
00327514
IČo:
2020711627
DIČ:
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.
SK72 5600 0000 0088 6065 1002
č. účtu

(ďalei len,,odberatel"')
(Dodávatef a odberatel'spoločne d'alej len ako ,,zmluvné strany")

il.

Predmet zmluvy

Dodávateť sa zavázuje zabezpečiťpre odberatefa v zmysle tejto zmluvy:

individrrálnej a korrsolidovanej účtovnejzávierky zostavenej k 31.12,2019
podťa zákona č. 43I12002 Z.z. o účtovníctvev zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon
o účtovníctve")a vykorrané v súlade so zákonom č. 42312015 Z.z. o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona ě, 43112002 Z.z, o účtovníctvev znení neskoršíchpredpisov
(ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite") a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa
výkonu štatutárnemu auditu platnými v Slovenskej republike,
a) štatutárne audity

b) overenie súladu výročnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou
2019.

-
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III.
1.

2.

Vykonanie predmetu Zm|uvy

Dodávateť je povinný vykonávat' služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch
dolrodnutých s odberatel'om. Služby uvedené v článku II. je dodávateť povinný vykonať
najneskór clo 31. 12,2020.
Odberateť je povinný dodať dodávatefovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu
služieb súvisiacich s predmetom zmluvy najneskór do 7. 12,2020.
Pre komunikáciu s audítorom je určerrá l-ucia Figurová.

a

Odberatel' je povinrrý pre potleby výkonu služieb uvedených v článku II., tejto zmluvy:

o

predložit' dodávateťovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky ním
požadovanédoklady dokumentujúce činnost' odberateťa, ktoré sú potrebné pre
správne vykorranie týchto služieb,

o
4.

zabezpečit'potrebnúsúčinnost'pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom,

Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateťovi zaúčelomich kontroly
mimo sídla odberateía zodpovedá v celom rozsahu dodávatef, ato až do momentu ich
vrátenia odberatefovi.

5,
6.

V prípade, ak odberateť nepledloží dodávatefovi výročnúsprávu na overenie, odberateť
nie je v nej oprávnený citovať časti správy audítora vyhotovenej dodávatelom.
Dodávateť sa zavázuje vykonat' pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou
a nestranne a zo štatutárneho auditu vypracovat' správu audítora podfa medzinárodných
audítorských štandardov, v ktorej vyjadrí názor na účtovnúzávierku nasledovne:

A)

správa audítora zo štatutárneho

auditu

individuálnej

a

konsolidovanej

účtovrre.jzávierL<y,

B)
].
8.

dodatok k správe audítora z overenia výročnej správy.

Dodávatef je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a závázkov účtovnej
jednotky alebo vyžiadaťvykonanie inveríarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
Štatutárny orgán odberatefa je zodpovedný za zostavenie účtovnejzávierky, ktorá
poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctvea za interné
kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnejzávíerky, ktorá rreobsahuje
významné nesprávnosti,čiužv dósledku podvodu alebo chyby. Odberatefje povinný bez
zbytočnéhoodkladrr odovzdat' dodávateťovi všetko, čo pre neho získa v súvislosti
s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávateť je povinný
odberateťa oboznamovat' so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb
podl'a tejto zmlrrvy.

9.

10.

Dodávatel' je povinný zachovat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po
ukončeníplatnosti aúčinnostitejto zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sanevzt'ahuje na
zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podl'a interných zásad
a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola
kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a pťeverenia finančných výkazov a zákazky
na ostatné uist'ovacie a súvisiace služby).
Dodávatel' považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateťom pre
plnenie predmetu zmluvy za prísne dóverrré,
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11.

Ak má odberateť povinnosť zverejňovat' uzatyotené zmluvy v zmysle zákonač.2IIl2000
Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektorých zákonov
vaktuálnom zneni, je povinný zverejniť túto zmluvu ainformovat' dodávatel'a o jej
zverejnení. Ak táto zmluva rrie je zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávatef nie
je povinný vydať správu audítora.

V zmysle § 22 ods 9 zákona o štatutárnom audite audítor má právo, aby mu účtovná
jednotka poskytla požadovanépotrebné doklady ainé dokumenty, informácie
a vysvetlenia potrebné na riadny výkon štatutárneho auditu v ním požadovanej ťorme,
vrátane takých informácií, ktoré sú právne kvalifikované ako osobné údaje podťa § 4
ods. I zákona č. I22l20l3 Z,z. V súvislosti so spracovaním osobných údajov
štatutárnym audítorom pre účelyzákona é. 29712008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej lerr zákon č,29712008 Z.z), má štatutárny audítor
ako povinná osoba postavenie prevádzkovatefa vo vzt'ahu k IS osobných údajov, ktorého
účelspracúvania vymedzuje zákon č. 29712008 Z.z. a preto bude osobné údaje klienta na
účelvykonania starostlivosti spracúvat' v intenciách § 19 zákona ě. 29712008 Z.z. bez
sťrhlasu dotknutej osoby,

12.

13.

Dodávatef spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia
Európskeho Parlamentu aRady @Ú) 20161679 z27. apríla2016 o ochrane ťyzických
osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR")
azákonač. I8l20I8 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
záváznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvnýchvzťahov,
ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany dodávateťa, odberateť móže
poskytovať dodávatel'ovi osobné údaje róznych fyzických osób. Odberatef týmto
prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávatefovi poskytnút'. Dodávateť sa pre
účelytejto zmluvy považuje zaprevádzkovateťa týchto osobných údajov v zmysle čl. 4
ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle Zákona č, 29712008 § 10 ods 10 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a ochrane pred financovaním tercňzmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len ,,zákon") je štatutárny audítor povinný oveíit', či jeho klient koná vo
vlastnom mene. Ako štatutárny orgán podpisom zmluvy prehlasujem, žekonámja ako aj
ostatní štatutárni zástupcovia a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

IV.
1.

2,

Cena

Odberateť je povirrný zap|atiť dodávateťovi za zabezpeěenie predmetu zmluvy cenu
podl'a vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.
Odberateť sa zavázuje zaplatiť dodávateťovi za služby poskytnuté a vykonané podťa
článku IL tejto zmluvy nasledovne:

a)

za štatutárny audit individuálnej účtovnejzávierky podl'a štandardov platných

v Slovenskej republike vykonaný dodávateťom pre odberatel'a v súlade s článkom
Ii., písm. a) tejto zmluvy, ktorý zahíňa štatutárny audit účtovnejzávietky
800,-- EUR

b)

zaštatutámy audit konsolidovanej účtovnejzávierky
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150,--

EUR

c) za audit

súladu

výroěnej správy

s auditovanou

konsolidovanou účtovnou

závierkou

50,--

Spolu celková cena služby podl'a čl. il.

EUR

1 000,-

EUR

a

Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podl'a čl. il. je dodávatef oprávnený fakturovat'
odberatefovi do 15 dní po vydaní správy audítora a dodatku o overení súladu výročnej
správy s auditovanou konsolidovanou účtovnouzávierkou,.

4.

Odberatef sazavázuje uhradiť faktúru do 14 dní odo dňajej odoslania,

5.

Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateť je oprávnený

k uvedeným cenám fakturovať DPH podťa platných právnych predpisov.
6.

K uvedeným cenám m6že dodávatel'ťakturovať, v zmysle zákona o štatutárnom audite,
výdavky účelovovynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodrrutých prác, ktoré
budú vopred konzultované s odberatefom.

7.

Prípadná zmena rozsalru vykorraných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude

riešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.
8.

V.

Platnost'zmluvy

l.

Táto zmlr.rva sauzatvára na overenie úrčtovnýchzávierok zarck2019,

2.

Táto zmluva je platrrá dňom podpisu a účinnáodo dňa jej zverejnenia.

a

Odberatef móže túto zmluvu vypovedat' formou písornnej výpovede doručenej
dodávateťovi, pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede
odberatel'a dodávatel'ovi, Vo výpovedi uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu
audítora, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V prípade
výpovede zmluvy je odberatef povinný dodávatel'ovi uhradit' odmenu za úkony a práce
vykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodávatefovi.

4.

Dodávatel' je oprávnerrý vypovedať túto zmluvu lenzo závažných dóvodov, najmá ak sa
narušila nevyhnutná dóvera medzi ním a odberateťom alebo ak odberateť neposkytuje
dodávatel'ovi potrebnú súčinnost'ainformácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy.
V prípade výpovede zmluvy je dodávatef povinný odovzdat'odberatefovi všetky doklady
a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede odberatel zapožičal(nevzt'ahuje sa
na doklady, ktoré dodávatef získal ako dókazy štatutárneho auditu).

\zI.
1.

záverečnéustanovenia

Túto zmluvu je možrrémenit' a doplňovat' iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma zrnluvnými stranami.

2,

Právne vzt'ahy vyplývajúceztejto zmluvy sariadiapríslušnými ustanoveniamizákonaě.
5nlr99l Zb.,Obchodný zákonnik,v znení neskorších predpisov azákona o štatutárnom
audite.

3.

Dodávatef zodpovedá zakvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú spósobil
odberateťovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb, Nezodpovedá však za
vady, ktorých príčinousú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných
dodávatel'ovi odberatel'om.
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4.

5

Odberatef súlrlasíso skutočnosťou, že v prípade ak dodávatel zavini svojou Činnosťou
škodu odberateťovi, bude možnéposkytnúť údaje odberatefa poisťovni, v ktorej je
dodávatel poistený, a to výlučne zaúčelomriešenia tejto poistnej udalosti.

Odberatef súhiasí,aby dodávatel' vprípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol

komunikovať s nastupujúcim štatutárnym audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle
zákona o štatutárnom audite a audítoroch § 33 odsek 6.
6.

7.

Zmluvasa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom kaŽdá so
zmluvných strán obdržíjeden (1) rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, Že zm\uvttuzavrcIina
základevzájomnej dohody anazáklade slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili
v tiesni, anl, zanápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej
fotme, zmluvu si pozorne prečítali,jej obsahu porozumelí ana znak súhlasu s ňou ju
podpísali,

V Nižnom Slavkove 24,

IL

2020

L

,

