
ZMLU VA
o poskytovaní audítoľskych sluŽieb uzavretápodľa s 269 ods. 2 zékonač.5|3l|ggl Zb.,

obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

l ďalejlen,,zmluvaool

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ : Ing. JozefAdamkovič, zodpovedný audítoľ, č. licencie 491
so sídlom: Orgovánová 256517,955 01 Topol'čany
lČo : 3O8 87212
DIČ: 1031355996
ĺČ opH : SK1031355996
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Topoľčany
číslo účtu : 31624819210200
IBAN : SK96 0200 0000 0003 1624 Br92

(ďalej len,,odbeľatel"')

(Dodávateľ a odbeľateľ spoločne ďalej len ako ,,zmluvné stľany..)

il. Pľedmet zmluvy:

Dodávateľ sazaväzuje zabezpečiť pre odbeľateľa v zmysle tejto zmluvy:
a) audit účtovĺej závierky zostavenej k.9.(.,L&.a.ť.8-.. poaľa zákona č. 43112002

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,z,ákon
o účtovníctve'o) a vykonaný v súlade so zákonom č.42312015 Z. z. o štatutiíľnom
audite aozmene adoplnení zákona č. 43l/2OO2 Z. z. oúčtovníctve vznetí
neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite") a ostatnými
právnymi noľmami fýkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej ľepubliĹe a
overenie ľozpočtového hospodárenia azadlženosti obce v súlade so zákonom č.
58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znenineskorších
predpisov
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b) aud{ súladu qýročnej spľávy s auditovanou účtovnou závieľkou za rok
..../á./.8...... zostavenej poáľa $ 20 zrĺkona o účtovníctve,

c) audit konsolidovanej účtovnej závierky u ..?ĺ,:tx.:AL!.{

d) audit súladu konsolidovanej
účtovnou závierkou za rok ..

zákonao účtovníctve.

správy s auditovanou konsolidovanou
zostavenej podľa $ 20 a $ 22 ods. 16

wľočnei
.lÍ).dÍ....:..

ilI. Vykonanie pľedmetu Zmluvy:

1. Dodávateľ je povinný vykonávať sluŽby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch
dohodnu!ých s odberatel'om. Služby uvede4é v článku II. ď až dl tejto zmluvy je
dodávateli povinný vykonať naj neskór ao ...Í ! :..a. /. :.(!./.2

2. odberateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pľe potreby výkonu
sluŽieb súvisiacich s predmetom zmluvy' a to pľiebežne podl'a požiadaviek dodávateľa.
V zmysle zŕkona o štatutámom audite audítor má ptávo, aby mu účtovná jednotka
poskytla požadovaĺré doklady a iné dokumenty, infoľmácie avysvetlenia potľebné na
riadny qýkon auditu v ním poŽadovanej forme, vrátane takych infoľmácií, ktoré sú
pľávne kvalifikované ako osobné údaje podľa $4 ods. I zákona č.l22l20t3 Z. z.
V súvislosti so spracovaním osobných údajov audítorom pľe účely zákonač.29712008 Z.
z. o ochľane pľed legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochľane pred financovaním
terorizmu ao zmene a doplnení niektoých zákonov l ďalej len zákon č.29712008 Z. z. l
má audítor ako povinná osoba postavenie pľevádzkovateľa vo vzťahu k IS osobných
údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákon č.29712008 Z. z., apreto bude
osobné údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spľacúvať v intenciách $19 zákona
č.29712008 Z. z. bez súhlasu dotknutej osoby. Dodávateľ spľacúva achľáni osobné
údaje v súlade s ustanoveniami Naľiadenia Euľópskeho Parlamentu a Rady (EU)
20161679 z27. apnla2016 o ochľane fyzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov
a voľnom pohybe talcýchto údajov, ktoľými sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné
naľiadenie o ochĺane údajov) (ďalej len ,,GDPR") azákoĺa č. 18/2018 Z.z. o ochĺane
osobných údajov ao zmerLe a doplnení niektorych zákonov (ďatej Ien,'Zákono ochľane
osobných údajov"), ako aj so všetkými všeobecne záväznými právnymi pľedpismi, ktoľé
ich vykonávajú. Počas pľedzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania
sluŽieb zo stľany dodávateľa, odberateľ môže poslqrtovať dodávateľovi osobné údaje
ľôznych fyzických osôb. odberateľ tymto prehlasuje, že je opľávnený tieto osobné údaje
dodávateľovi poskytnúť.Dodávateľ sa pľe účely tejto zmluvy považuje za
prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR alalebo $5 písm.
o) Zékona o ochľane osobných údajov.

Povinnosť poslqrtnúť dodávateľovi potľebné infoľmácie, doklady a dokumentáciu
oodberateľovi majú sjeho súhlasom aj obchodní paľtneri aprávni zástupcovia
odbeľateľa.

3. odbeľateľ je povinný pľe potreby výkonu sluŽieb uvedených v článku Il.,'písm. al až dl
tejto zmluvy:
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opredložiť dodávateľovi všetky ním požadované doklady dokumentujúce hospodarsku
činnosť odbeľateľa, kÍoľé sú potrebné pre správne vykonanie dchto sluŽieb,

o zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní sluŽieb súvisiacich s predmetom
zmluvy.

4. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi zaúčelom ich kontroly
mimo sídla odberateľa zodpovedá v celom rozsahu dodávateľ, ato až do momentu ich
vrátenia odbeľateľovi.

5. V pľípade, ak odbeľateľ nepľedloží dodávateľovi výročnú spľávu na oveľenie, odberateľ
nie je v nej opľávnený citovať časti správy audítoľa vyhotovenej dodávateľom.

6. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre odberateľa sluŽby s odboľnou staľostlivosťou
anestľanne azauditu vypracovať správu audítoľa podľa medzinárodných audítorských
štandaľdov, v ktoľej vy'jadrí nánor na účtovnú závieľku nasledovne:

N správa audítora z auditu účtovnej závierky

Bl dodatok k správe audítoľa z auditu súladu výročnej správy

Cl spľáva audítoľa z auditukonsolidovanej účtovnej závierl<y

Dl dodatok k správe audítoľa z auditu súladu konsolidovanej výľočnej správy

7. Dodávateľ je opľávnený byt' prítomný pľi inventaľizácii majetku a záväzkov účtovnej
jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventaĺizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.

8. Štatuterny orgán odberateľa je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierlq, ktorá
poskytuje pľavdiqý a vemý obtaz v súlade so zĺĺkonom o účtovníctve a za tntemé
kontroly, ktoľé považuje zapotrebné pre zostavenie účtovnej závierlq' ktoľá neobsahuje
ýznamné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. odbeľateľ je povinný bez
zbytočného odkladu odovzdať dodávatel'ovi všetko, čo pľe neho získa v súvislosti
s poskytovaním sluŽieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávateľ je povinný odbeľateľa
oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním sluŽieb podľa tejto
zmluvy.

9. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetk;ých skutočnostiach, o ktoqých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním sluŽieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po
ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevďahuje na
zabezpečenie splnenia požiadavíek na pľeveľenie kvality auditu podľa intemých zásad'
a postupov SKAU a medzinárodných štandaľdov na kontľolu kvality (ISQC 1 _ kontrola
kvality pľe firmy, ktoľé vykonávajú audity a preveľenia finančnýchvýkazov a zékazJq na
ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

10. Dodávateľ považuje infoľmácie, doklady a iné materiéiy poskytnuté odbeľatel'om pre
plnenie predmetu zmluvy za pľísne dôveľné. okľuh pracovníkov dodávateľa
zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odbeľateľovi

vopred písomne oznámený.

1 1 . odbeľateľ berie na vedomie , že podľa $ 19 odsek 2 zákoĺa č,. 43Il20O2 Z. z. o účtovníctve
vaktuálnom zneni l ,,zákon oúčtovníctve" /, dodávateľ musí bý'schválený ako audítor
ľočnej účtovnej závierky na valnom zltomaždení alebo členskej schôdzi odberateľa.
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Dodávateľ v pľípade svojho neschválenia valným zllromaždením alebo členskou schôdzou
je povinný vydať správu audítora s uvedením infoľmácie v odseku Iné skutočnosti, že sa
jedná o dobrovol'n;ý audit.

12. Ak má odberateľ povinnosť zveľejňovať uzatrorené zmluvy v zmysle zátkonač.2II/2OO0
Z. z. o slobodnom pľístupe kinfoľmáciám aozmene adoplnení niektoľých ziíkonov
vaktuálnom znení, je povinný zverejniť tuto zmluvu ainfoľmovať dodávateľa ojej
zverejnení. Ak táto zmluva nie je zvercjĺeĺá v zmysle uvedeného zákona, dodávateľ nie
je povinný poskytnúť služby audítora.

13. V zmysle Zákoĺa č.29712008 Z. z. $l0 ods. l0 o ochĺane pľed legalizáciou pľíjmov
z trestnej činnosti a ochľane pred financovaním teroľizmu a o zmene a doplnení
niektoých zákonov ďalej len l"zákon"lje audítor povinný oveľiť, či jeho klient koná vo
vlastnom mene. Ako štatutáľny orgán / poveľená osoba štatutáľnym oľgánom / podpisom
tejto zmluvy prehlasujem, že konám ja ako aj ostatní štatutáľny zástupcovia
a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

IV. Cena:

odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie pľedmetu zmluvy cenu podľa
vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za službv poskytnuté a vykonané podľa článku II.
odsek al až dltejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH
20 o/oDPH

6 EUR
3 3 EUR

cena s DPH ......{..9.0.t
00 EUR

l. Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podľa č1.II. je dodávatel' oprávnený fakturovať
odberateľovi po vykonaní služieb pľed odovzdaním správy audítora.

2. odberateľ sazaväzuje uhradiť faktúru do 10 dní odo dňajej obdržania.

3. K uvedeným cenám je dodávateľ oprávnený fakturovať v zmysle zákona o audítoroch,
vydavky účelovo vynaložené v priamej súvislosti s plneďm dohodnutych prác, ktoľé
budú vopred konzultované s odberateľom.

4. Pľípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude
ľiešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

V. Platnost'zmluvy:

l. Táto zmluvasauzatváta na dobu uľčitú ao ..1.a.:.ĺ..(.;..+.tí.q

2. Táto zmluva je platĺá a účinná odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

3. odberateľ môže túto zmluvu vypovedať foľmou písomnej qýpovede doručenej
dodávatel'ovi, pľičom platí, že zmluvazanikáku dňu doručenia písomnej qýpovede
odberatel'a dodávateľovi. Vo výpovedi uvedie dôvody, ktoré ho viedli k odvolaniu
audítoľa, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V pľípade
výpovede zmluvy je odberateľ povinný dodávateľovi uhĺadiť odmenu zatkony a
práce vykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede
dodávateľovi.
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4. Dodávateľ je opľávnený vypovedať túto zmluvu lenzo závažnýchdôvodov, najmä ak sa
narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a odberatel'om alebo ak odberateľ neposkytuje
dodávateľovi potrebnú súčinnosť a infoľmácie nevyhnutné pre ýkon pľedmetu zmluvy.
V prípade qipovede zmluvy je dodávateľ povinný odovzdať odberateľovi všetky
doklady a iné materiály, ktoľé mu do dňa doručenia vypovede odbeľateľ zapožičal
(nevzťahuje sa na doklady, ktoľé dodávateľ získal ako dôkazy auditu).

vI. Záverečnéustanovenia:

1. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma zmluvnými stranami.

2. Pľávne vzťahy vyplývajúce ztejto zmluvy sa ľiadia príslušnými ustanoveniarri zákonač.
5I3ll99I Zb., obchodĺý zákonrlik, v znení neskorších predpisov a zékona o audítoroch.

3. Dodávateľ zodpovedá zakvalitĺe vykonanie pľedmetu zmluvy a za škodu, ktoru spôsobil
odberateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za
vady, ktoých príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných
dodávateľovi odberateľom.

4. odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak dodávateľ zaviní svojou činnosťou
škodu odberatel'ovi, bude možné poskýnúť údaje odbeľateľa poisťovni, v ktorej je
dodávateľ poistený, a to qýlučne za účelom riešenia tejto poistnej udalosti.

5. odberateľ súhlasí, aby dodávateľ v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol
komunikovať s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle zákona
o audítoľoch $ 30 odsek 6.

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pľičom každá so
zmluvných stľán obdrŽí jeden (1) rovnopis.

7. Zmluvne stľany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavľeli na
zéi<7ade vzájomnej dohody aĺa základe slobodnej avážnej vôle, zmluvu neuzatvorili
v tiesni, ani za nápadne neýhodných podmienok, zmluva je urobená v pľedpísanej
foľme, zmluvu si pozorne pľečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju
podpísali.

V Í<r,
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Zadodávateľa
lng. Jozef Adamkovič
zodpovedný audítoľ

Zaodberateľa
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