
ZMLUvA
o poskytovaní Štatutámeho auditu uzavretápodťa § 269 ods. 2 zákonač. 5l3ll99l Zb.,

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy :612021
(ďalej len,,zmluva'o)

I. Zmluvné strany

Dodávateť : Ing. Veronika Kutkován č.licencie 142
zapísaná v registri SKAU pod evidenčným číslom t48

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
č. úětu: SK87 5600 0000 0034 151 I 7001

(ďalej len,,dodávatel"o)

Odberateť: Obec Nžný Slavkov
zastípená: - Ing. Jozefom Kamenickým, starostom obce

so sídlom:
IČo :
DIČ:

so sídlom:
tČo:
DIČ:

Levočská Dolina 10o 054 01 Levoča
3199757l
1023493735

Nřný Slavkov 1021082 75 Nřný Slavkov
00327514
20207I1627

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.
č. účtu

(ďalej len,,odberatel'o')

SK72 5600 0000 0088 6065 1002

(Dodávateť a odberatelo spoločne ďalej len ako ,,zmluvné stranyo.)

il. Predmet zmluvy

Dodávatel' sazavázuje zabezpečiť pre odberateťa v zmysle tejto zmluvy:
a) Štatutáme audity__ individuálnej 

^ ^a 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenejk_3LI2,2021 Podťa zál<ona č. $IlŽ002 Z.z. o účtoúctve v znení neskorších predpisov

(ďalej len,,zákon oúČtovníctve") a vykonané vsúlade so zákonom ě.423/2015 Z.z.
o Štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona ě. 43tl2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorŠÍch PredPisov (ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite") a ostatnými právnymi
normami týkajúcich sa výkonu štatutárnemu auditu platnými v Slovenskej ."publik.,'
b) overenie súladu výroČnej správy s auditovanou konsolidovanou úětovnou závierkou zarok
2021.

1,-



ilI. Vykonanie predmetu Zmluvy
1. Dodávateť je Povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch

dohodnutých s odberateloom. Služby uvedené v čltínku II. je dodávateť povinný
vykonať:

al auditindividuálnej úětovnej závierky do 30. 4.2022
bl auditkonsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy do 31. 8.2022

2. Odberateť je Povinný dodať dodávateťovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu
služieb súvisiacich s predmetom zmluvy najneskór :

a/ do 15.4.2022 pre audit individuálnej účtovnej závierky

b/ do 15. 8.2022 pre audit konsolidovanej účtovnq závierky a VS.
Pre komunikáciu s audítorom je určená Lucia Figurová.

3. Odberatel' je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v člránku II., tejto zmluvy:
o PredloŽiť dodávateťovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto ělrinku všetky ním

PoŽadované doklady dokumentujúce činnosť odberate]]a, ktoré sú potrebné pre
správne vykonanie týchto služieb,

o zabez9eČiť Potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom.
4. Za dokladY a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateťovi zaúčelom ich kontroly

mimo sídla odberateťa zodpovedá v celom rozsahu dodávateť, ato až do momentu ich
vrátenia odberateťovi.

5. Odberateť do 15. 8.2022 predloží dodávatel'ovi výročnú spráw na overenie.
6. Dodávatel' sa zavázuje vykonať pre odberateťa služby s odbomou starostlivosťou

a nestranne a zo Štatutátmeho auditu vypracovať správu audítora podťa medzinárodných
audítorských štandardov, v ktorej vyjadrí názor na úětovnú závieikunasledovne:

A) sPráva audítora zo štatutárneho auditu individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závíerky,

B) SPráva audítora zo štatutárneho auditu konsolidovanej účtovn ej závietky
vrátane overenia v;ýročnej správy.

7. Dodávateť je oPrávnený bť pdtomný pri inventarizácii majetku a závinkov účtovnej
jednotkY alebo vYŽiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktore.j zistil nedostatky.

8. Štatutarny or8T odberateťa je zodpovedný za zostavenie úětovnej závierky, ktoú
poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o úětovníctve a za interné
kontrolY, ktoré povaŽqe zapotrebné pre zostavenie úětovnej závierky,ktorá neobsahuje
významné nesPrávnosti, éí Iž v dósledku podvodu alebo chybv. Odberateť je povinnli
bez zbYtoěného odkladu odovzdať dodávateťovi všetko, oo prě neho získa v súvislosti
s PoskYtovaním sluŽieb Špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávateť je povinný
odberateťa oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb
podťa tejto zmluvy.

9. Dodávateť je Povinný zachovať mlčanlivosť o všet§ých skutoěnostiach, o ktorych sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikóvaných v tejto zmluve, a to aj po
ukonČení Platnosti a.Úěinnosti tejto zmluvy. Záchovanie mlčanlivósti sa nevzťahujó na
zabezPeóenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podl'a interných Žasad
a PostuPov SKAU amedzinfuodných štandardov na kontrolu kvaúty (ISQC 1 _ kontrola
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10.

11.

kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných výkazov a zákazky
na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

Dodávatel' považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateťom pre
plnenie predmetu zmluvy zaptísne dóverné.

Ak má odberateť povinnosť zverejňovať uzafuorcné zmluvy v zmysle zákona č.
21112000 Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení niektorých
zálkonov v aktuálnom znení,je povinný zverejniť túto zmluw a informovať dodávateťa
ojej zverejnení. Ak táto zmllva nie je zverejnená vzmysle uvedeného zákona,
dodávateť nieje povinný vydať správu audítora.

V zmysle § 22 ods 9 zékona o štatutárnom audite audítor má právo, aby mu účtovná
jednotka poskytla požadované potrebné doklady ainé dokumenty, informácie
a vysvetlenia potrebné na riadny výkon štatutárneho auditu v ním požadovanej forme,
wátane takých informácií, ktoré sú právne kvalifikované ako osobné údaje podťa § 4
ods. I zákona č. I22l20I3 Z.z. Y súvislosti so spracovaním osobných údajov
Štatutárnym audítorom pre účely zákona č. 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 len zákon č,29712008 Z.z), máštatutárny audítor
ako povinná osoba postavenie prevádzkovateťa vo vzťahu k IS osobných údajov,
ktorého Účel spracúvania vymedzqe záů<on č. 29712008 Z.z. a preto bude osobné údaje
klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách § 19 zákonač.29712008
Z.z.bez súhlasu dotknutej osoby.

Dodávatel' spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia
Európskeho Parlamentu aRady @Ú) 20161679 z27. apríla2Ot6 o ochrane fyzických
osób pri spracúvaní osobných údajov ao voťnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zruŠuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
,,GDPR") azákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoqfch zákonov (ďalej len,,Zél<ono ochrane osobných údajov"), ako aj so všetkými
vŠeobecne záváznýmiprávnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných
vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo sftany dodávateťa, odberateť
m6Že poskytovať dodávateťovi osobné údaje róznych fyzických osób. Odberateí týmto
prehlasuje, Že je oprávnený tieto osobné údaje dodávateťovi poskytnúť. Dodávateť sa
pre ÚČely tejto zmluvy považuje za ptevádzkovateťa týchto osobných údajov v zmysle
čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zékonao ochrane osobných údajov.

V zmYsle Zákona č. 2971200S § 10 ods 10 o ochrane pred legalizácíou príjmov
z trestnej Činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon") je štatuilírny audítor povinný overiť, oi jeho
klient koná vo vlastnom mene. Ako štatutárny orgán podpisom zmluvy prehlasujem, že
konám ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

12.

13.
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IV. Cena

Odberatel' je povinný zaplatiť dodávateťovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu
Podl'a vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.
Odberatel' sa zavázge zaplatiť dodávateťovi za služby poskytnuté a vykonané podťa
článku II. tejto zmluvy nasledovne:

a) za Štatutámy audit individuálnej účtovnej závierky podl'a štandardov platných
v Slovenskej republike vykonaný dodávateťom pre odberateťa v súlade s čláŇom
II., písm. a) tejto zmluvy, I<tory zahířra štatutárny audit účtovnej záviorky

b) zaštatutátmy audit konsolidovanej účtovnej závierky

c) za audit súladu v}ročnej správy s auditovanou
závierkou

Spolu celková cena služby podl'a čl. II. 1 000,- EUR

Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podťa čl. il. je dodávateť oprávnený fakturovať
odberateťovi do 15 dní po vydaní správ audítora.

odberateť sazavázuje uhradiť fakturu do 14 dní odo dňa jej odoslania.

Ceny Špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateť nie je platiteť DpH.
K uvedeným cenám móže dodávateť fakturovať, v zmysle zél<onao štatutámom audite,

YÝdavkr ÚČelovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré
budú vopred konzultované s odberateťom.

PríPadná zmenarozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude
rieŠená PÍsomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

V. Platnost'zmluvy
1. Táto zmluva sauzatvárana overenie účtovných závierok zarok2}2t.
2. Táto zmluva jeplatnádňom podpisu a účinná odo dňajej zverejnenia.

3. Odberateť m6Že túto zmluvu vypovedať formou písomnej qýpovede doručenej
dodávateťovi, pričom plati, že zmlwa zaniká ku dňu doručenia pisomnej výpovedó
odberateťa dodávateťovi. Vo výpovedi uvedie dóvody, ktoré ho viedli Řoóvolaniu
audítora, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V pdpade
výPovede zmlrlvy je odberateť povinný dodávateťovi uhradiť odmenu za úkony'a práce
vYkonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodávateťovi.

4. Dodávatel' je oprávnený vypovedať tuto zmluvu lenzo závažnýchdóvodov, najmá ak sa
naruŠila nevyhnutná dóvera medzi ním a odberateťom alebo ak odberateť neposkytuje
dodávateťovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmeiu
zmluvY. V prípade výpovede zmluvy je dodávateť póvinný oáovzdáť odberatel'ovi
vŠetkY doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede odberateť
zaPoŽÍěal (nevzťahuje sa na doklady, ktoré dodávateí získal ako dólazy štatutárneho
auditu).

700,-- EUR

250,-- EUR
konsolidovanou účtovnou

50,-- EL]R

Ĵ.

7.
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1.

yL záverečnéustanovenia

TÚto zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma zmluvnými stranami,

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušriými ustanoveniami zákona
Č, 5131199I Zb,, Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov azákona
o štatutárnom audite.

Dodávatel' zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú
sPÓsobil odberateťovi nesprávnym a nekvalitným posky.tovaním služieb. Nezodpovedá
vŠak za vady, ktorých príčinou sú nedostatky u dokladoch a iných materiáloch
odovzdaných dodávatef ovi odberatel'om.

Odberatef súhlasí so skutočnosťou, že v ptípade ak dodávatel' zaviní svojou činnost'ou
Škodu odberateťovi, bude možné poskytnúť údaje odberateťa poist'ovni, v ktorej je
dodávateť poistený, a to výlučne za účelom riešenia tejto poistnej udalosti,

Odberatel' súhlasí, aby dodávateť v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol
komunikovať s nastupujúcim štatutárnym audítorom/audítorskou spoiočnosťou
v zmysle zákona o štatutárnom audite a audítoroch § 33 odsek 6.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku,pričom každáso
zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, že zmluvuuzavreli na
základe vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vóle, zmluvu neuzatvorili ,
v tiesni, aní za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je uroberrá v predpísanej
forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli anaznak súhlasus ňoulu
podpísali,

V Nižnom Slavkove 9. IL 202I

)

4.

5.

6,
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