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Slu¾ by uveclené v predmete zmluvy poskytne ¹ tatutárn1, audí tor ako dodár,atef uvedených
slu¾ ieb.

ilI.
1.

Vykonanie predmetu Zmlur1:
Dodávatel je povinný vykonávať slu¾ by sú visiace s predmetom zmluvy v tenní noch
dohodnutých s odberatel'om. Slu¾ by uvedené v č lánku II. teito zmluvy je dodávate[
povinný v,v-konat' najneskór do 20,12.2al7
,

2.

Odberateť

je povinný dodat' dodávateť ovi podklady nevyhnutné pre potreby

výkorru
prednretom
slu¾ ieb sú visiaciclr s
zmluvy, a to priebe¾ ne podl'a po¾ iadaviek dodávateť a.

V sú vislosti so spracovaní m osobných ú dajov dodávatel'om

pre ú č elyzákona

č .29712008 Z.z. o ochrane pred legalizáciouprí jmovz trestnej č innosti a ochratre
pred financovaní m terorizmu a o zmene a cloplnení niektorých zákonov (d'alej len
zákon č . 29] l2a08 Z.z.) má dodávatel' ako povinná osob postavenie prevádzkovatel'a

vo vzt'ahu k IS osobných ú daiov, ktoré ho ú č elspracú vania vymedzuje zákon
č . 29'7 12008 Z.z., a preto bude osobné ť rdaje klienta na ú č elvykonania starostlivosti
spracú vat'r,intenciách §19 zákona č .29712008 Z.z.bez sú hlasu dotknutej osoby.

Povinnosť poskl,tovat' dodávatel'ovi potrebné informácie. doklad5, a dokumentáciu

o

odberatel'ovi majú s jeho sú hlasom

aj

obchodrrí partneri

a právni

zástupcovia

odberatel'a.

V

prí pade výkonu č inností uvedených v č lánku II., pí sm. a) tejto zmluvy je odberatel'

povinný dodať podklady nevyhnutné pre potreb,v vý,konu teito č innosti naineskór

clo

08.12.2017.

3.

Odberatel' je povinný pre potreby výkonu slu¾ ieb uvedených v č lárrku II.. pí sm. a) tejto
znrluv.v zabezpeč iť potrebnú sú č innosťpri vykonávaní slu¾ ieb sú visiacich s predmetom

zmluvy.

4.

Za doklady a iné materiály. ktoré budú poskytnuté dodávatefovi za ú č elomich kontrol.v
mimo sí dla odberatel'a zodpovedá v ce]om rozsahu dodávateť , ato a¾ do momentu ich
vrátenia odberatel ovi.

5. V

prí pade, ak odberateť nepredlo¾ í dodár,atel'ovi výroč nú správu na ol,erenie,
odberatel' nie je v rrej oprár,nený citovat' č asti správy audí tora vyhotovenej
dodávateť om.

6.

Dodávatel' sa zavázuje vykonať pre odberatel'a slu¾ bv s odbomou starostlivost'ou a
z auditu vypracovať sprár,u audí tora podla medzinárodných audí torských
(ISA),
¹ tandardov
v ktorej vyjadrí názot na ú č tovnirzávierku. Dodávatel' r,l,pracuje
a predlo¾ í nasledovné výstupy:

nestranne a

A)

správa nezávislé ho audí tora obsahujú ca správu z auditu ú č tovnejzávierky
informáciam. ktoré sa uvádzajú y6 yýroč nej správe lv prí pade. ak

a správu k

dodávatel' bude mat' výroč nú správu k dispozí cii pred vydaní m správy z audittl
ú č tor,,nej závierky,'.

B)

dodatok k správe nezár,islé ho audí tora obsahujť tci sprár,u k informáciam, ktoré sa
uvádzajú r,o výroč nej správe /v prí pade, ak clociávateť bude mat'výroč nú správrt
k dispozí cii po v,vdaní správy z auditu ú č tovnejz,álierkyl.

7. Dodávatel je oprávneriý byt' prí tomtrý pri invetltarizácii maietkrr azávázkoy ú č tovnei
.iednotky alebo vy¾ iadať vykonar:Lie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.

8.

© latutárrr_v orgán oclberatela

je

zodpoveclný za zostavenie ú č tovnejzávierk1,, ktorá

poskl,tuje pravdivý, a vemý- obraz

v

sú lade so zákonom o ť tč tovní ctvea

za

interné

kontroly" ktoré pova¾ uie za potrebné pre zostavenie ú č tovnejzávierky" ktorá neobsahuje
vý-znamné nesprávnosti. č i rr¾ v dósledku podvodu alebo chyby, Pri

závierky

je

¹ tatrrtárn_v

zostavovaní ú č tovne.i

orgán zodpovedný za zirodnotenie schopnosti Spoloč nosti

nepretr¾ ite pokrač ovat' \.o svojej č innosti. za opí sanie skutoč ností týkajú cich sa
nepretr¾ ité ho pokrač ovania \i č inrrosti. odberatel' .je povinný bez zb5,toč né ho odkladu
odovzdat' dodávatelovi l,¹ etko. č o pre neho zí ska v sť rvisiosti s poskytovaní rn slu¾ ieb

¹ pecifikol,aných v tejto zmlul,e. Dodál,ateť je povinný odberatel'a oboznamovať so
skutkovým stavom veci sú visiacej s posky,tovaní m slu¾ ieb podl'a tejto zmlur,,v.

9.

Dodávatel'ie povinný z,achovať mlč anlivost'o r,¹ etkých skutoč nostiach. o ktorých sa

dozvedel v sú vislosti s posk,vlovaní m slu¾ ieb ¹ pecifikovanýclr v tejto zmluve. v zmy,sle
§

32 zákona

o

¹ tatutárnom audite. okrem r,ýnimiek stanovených

v § 32.

Zacirovanie

mlč aniivosti sa nevzl'alrr-rje na zabezpeč enie splnenia po¾ iadaviek na pleverenie kvality
auditu podfa interných z.ásad apostupov SKAL] a medzinárodrrých ¹ tandardov na

kontrolu kvalit,v (ISQC i - kontrola kvalit_v pre firmy. ktoré r,l.konzivají l audity

a

preverenia finanč ných výkazov a zákazky na ostatné uist'ol,acie a sť tr,isiace slu¾ by).

l0. Dodávatel' povaárje informácie. dokiady a iné materiály poskytrruté odberateť om pre

plnenie prednretu zmlur1,

za

prí sne dóvemé . Okruh pracovní kov dodávatela

zabezpeč ujú ciclrl,ykorrávanie slu¾ ieb sú visiacich s predmetom zmluvy bude oclberatel'ovi

vopred pí scrmne oznánleni,. Postup auditu

je

oprávneriý s audí torom prerokú vat'

trrbo¹ Karel. starosta obce.
11.

Ak má odberatel povinnosť zverejňovať uzatvorené zmlttvy-r, znrysle zákona č .21l12000
Z.z. o slobodnom pristupe

k

infbrmácí ám a o zmene a doplrrení niektorýcir zákonov v

aktuálnonr zneni. je povinný zverejnit' tú to zmlur,,u a informovat' dodávateta o jej
zverejnení . Ak táto znrluva nie.je zvere.jnená v zmysle uvedené ho zákona. dodávatel' nie
je povinný poskl,tnú t'plnenie podl'a tejto zmluvy.
12.

V zmrsle Zákona297l2a08 § 10 ods. 10 o ochrane pred legalizáciou prí jmol,z tresttrej
č inrrosti a o ochrane pred financovaní nr terorizmli a o zmene a dopinení niektorých
zákonov (d'alej len ..zákon") je audí tor povinný- overiť . č i jeho klient koná vo vlastnom
mene.

Ako

¹ tatutárn_v"

orgán (poverená osoba ¹ tatutárnyrn orgánonr) podpisom tejto

zmillvy prehlasujem. ¾ e konám ja ako aj ostatní

¹ tatrrtárni zástupcovia a splnomocnené

osoby vo vlastnom mene.

IV.
1,

Cena:

Odberateť ie povinný zaplatit' dodávatelovi za zabezpeč enie predmetu zmluvy cenu podl'a

vzájomnej dohody, a v zm_vsle cenovej ponuky uvedenej v tomto č lárrku zmluvy.

2.

Odberateť sa zavázuje zaplatií ' dodávatel'ovi

za slu¾ by poskýnuté a

vykonané podť a

č lánku II tejto zmluvy nasledovne:
a) za audit

podfa ¹ tandardor,platných v Slovenskej republike vykonaný dodávatefom pre

odberatel'a r, sú lade s č lánkom II., pí sm. a) tejto zmluvy, ktorý zahrňa audit ú č tovnej
závierky zostavenej k 31.I2.2016

400,- €

b) overenie výroč rrej správy v zmysle č lánku II." pí sm b)

100,- €

c) overenie iných skutoč ností podl'a osobitných predpisov v zmvsle
50,- €

č lánku II., pí sm c)

Spolu celková cena slu¾ by,,podl'a č l. II.

3.

Sumu uvederrú v bode 2. tohto č lánku podl'a
odberatel'ovi nasledovne

o

550,_

č l. II. je dodávateť

€

oprávnený fakturovat'

:

po skonč ení prác uvedených v č l. II. pred odovzdaní m správy audí tora.

4, Odberatel' sazavázuje uhradit'ť aktú rudo doby splatnosti, uvedenej na tbktú re.
5. Ceny ¹ peciť rkované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávatel' nie je plátca DPH.
6. K uvedeným cenám ie dodávatel' oprávnený fbkturovat', v zmysle zákona o ¹ tatutárnom
audite, výdavky ú č elovovynalo¾ ené v priamej sú vislosti s plnení m dolrodrrutých prác,
ktoré budú vopred konzultované s odberatelom.

7.

Prí padrrá zmena rozsahu vykonaných slu¾ ieb ¹ pecifikovaných

v

preclmete zmluvv bude

rie¹ ená pí somný-m dodatkom k zmluve, podpí saným obidvoma zmluvnými stranami.

V.
1.
2.
3.

Platnost'zmluly:
Táto zmluva sa uzatr,ára na dobu v,vkonania prác uvedených r, č l. II.

.

Táto zmluva je platná a ú č innáodo dňa jej podpí sania obonra zrtrluvnými stranami
a zverejnení m v registri zmlú v. ak tejto povinnosti podlieha odberatel'.

Odberatef mó¾ e tú 1o zmluvu vl,povedat' formou pí somnej výpor..ede doruč enej
dodávatelovi, prič om platí ^ ¾ e zmluva zaniká ku dňu doruč enia pí somnej výpovede
odberatel'a clodávatefovi. Vo \,ýpovedi uvedie dóvody. ktoré ho viedli k odvolaniu
audí tora, alebo odstú peniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V prí pade
výpovede zmluvy je odberatef povirmý dodávatel'ovi uhradiť odmenu za ú kony a práce
r.,ykonané v sú lade s touto zmluvou do dátumu doruč enia výpovede dodávatei ovi.

\
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4.

vI.
1.

2.

Doclávate| je oprávnený vypovedat'tú to zmluvu len zo záva¾ ných dóvodov, najmá ak sa
naru¹ ila nev.vhnutná dóvera meclzi ní m a odberatelom alebo ak odberatel' neposk,vtuje
tlodávatefovi potrebnú sú č inrrosťa infbmrácie p91,"yhnulne{ pre výkon predmetu
zmluvy. V prí pade výpovede zmlul,y je dodávatef povinný odovzdať odberatel'ovi
r,¹ etk_r. cloklad,v a iné nrateriály. ktoré mu do dňa doruč enia výpovede odberatel'
zapo¾ ič al. (nevzt'ahuje sa na doklady, ktoré doclávaleť zí skal ako dókazl'auditrr).

závereč né ustanovenia

Tú to zmiuvu ie mo¾ né meniť a doplňor,ať iba pí somnými dodatkami podpí sanými
obidvoma zmluvnými stranami.
Právne vzť al,1y vyplývajú ce z tďlí o zrtrluvy sa riadia prí slu¹ ný-mi ustanoveniami zákona
č . 513/1991 Zb.. ObchodnÝ zákonní k. v znení neskor¹ í ch predpisov azákona
o ¹ tatutárnom audite.
a za © kodu.ktorrr
spósobil odberateť ovi nesprár,nyrn a nekvalitným posk;,tovaní m slu¾ ieb, Nezodpovedá
v¹ ak za vady, ktorých prí č irlousú nedostatky v dokladoch a iných materiáioch
odovzdaných dodár,atel'ol,i odberateť om.

Dodávatel zodpovedá za kl,alitné vl,konanie predmeltr zrnluv1,-

4.

Odberatef sú hlasí so skutoč nosť orr. ¾ e v prí pade ak dodávatel' zavtní svojou č innosť ou
¹ kodu octberatelovi. bude mo¾ ré posky,tnú t' ú daje odberatela poisť ovni. v ktorej je
doclávatel'poistený. a to výluč ne za irč elom rie¹ enie tejto poistnej rrdalosti.

Odberatel' sť rhlasí .aby dodávatel' y prí pade rrkonč enia platnosti zmluvy. inohol
konunikovať s nastuoujú cinr audí torom/auditorskou spoloč nosť ouv zm,vsle § 32 odsek

6
6.

1

zákona o ¹ tatutarnom audite.

Zmluva sa l.yhotor.,uje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazl,ku. prič om ka¾ dá so
zmluvných strárr obdr¾ í jeden ('1) rovnopis.

Zmluvné stran,v vyhlasujú , ¾ e sť r spósobilé na právne ú korry" ¾ e zmiuvu uzavreli na
základe vzájomnej dohody a na základe slobodnei avá¾ ,nej vóle, zmluvu neuzatvorili
v tiesni, ani

za nápadne nevýhodnýclr podnrienok. zmluva je

forme. znlluvu si pozorne preč í tali.iej obsahu porozunreli

r-Lrobená

a na znak

v

predpí sanej

sú lrlasu s ňorr ju

podpí sali.

\- © intave. dňa 30.1r.2017

v Hoste,

za dodávateť a:

za

an^..1.?..".:{!.:

? .t.#

odberateť a:

,§

ZMLUVA
o posk},to\raní audí torských slu¾ ieb uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona

č . 51311991

'Lb.^

Obclrodný zákonní k v znení neskor¹ í clr predpisor

1d'alej

I.

len.zmluva")

Zmluvné strany:

Dodávatef

:

lng. Marta Serenč é ¹ ová* audí tor SKAU" č í s.licencie 808
Nitrianska ul.č . 644
925

5I

© irrta.,a

tČ o: :+ 954210
rJIČ :1027 431427
Bankové spojenie: Tatra banka. a.s. Bratislava
Č í sloirč tu: 2629160051i 1100
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2916 0051

BlC:

TATRSKBX

(ďalej len ..clodávatel"')

Odberatef

:

Obec Hoste
Zastú penie: Ijubo¹ Karel, starosta obce
lCO: 00305961

DIČ :20210a6$6
(d'alej len ..odberatel"')

(Dodávatel'a odberateť spoloč ne ďalej len ako.,zmluvné strany")
Pre ú č ely,tejtozmluvy sa pocl pojmom .,audit" rozumie ¹ tatutárny audit def-rnovaný v §2, ods.
1 zákona o ¹ tatutárnom audite a pod pojmom .,dodávatel"' sa rozutnie ",¹ tatutárny audí tor"
alebo ..audí torská spoloč nost"'def]novaní r, §2, ods. 2 a3 zákona o ¹ tatutárnom audite.

II.

Predmet zmluly:

Predtnetotn tejto zmluv; je:

a)

audit ú č tovnejzávierky zostavene.i k31.12.2016 podť a zákona č . 43112002 Z.z.
znení nesktlr¹ í chpredpisor, (d'alej lerr ..zákon o ú č tovnictve")
a vykonaný v sú lade so zákonom č . 42312015 Z.z, o ¹ tatutrárnom audite o zmene
a doplnení zákona č . 431l2a02 Z,z. o ú č tovtrí ctvev znení neskor¹ í ch predpisov
rl platnom znení (ďalej len..zákon o ¹ tatutárnom audite")
o ÚČ tovní ctve v

b)
c)

overenie výroč nej správy zarok2a16 zostavenej v zmysle zákona o ú č tovní ctve
overenie iných skutoč ností podl'a osobitrrých predpisov
zo zákona č , 583/2004 Z.z. v platnom znení .

- po¾ iadavky vyplÝvajú ce

