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ZMLUVA O AUDITE č. 09/2020 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov 

– Obchodný zákonník 
 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 

Audítor BPS AUDIT, s. r. o.  
Sídlo Plynárenská 1, 821 09  Bratislava 
IČO 51 985 373 
IČ DPH SK2120862150 
Obchodný register Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo: 132084/B 
Číslo licencie SKAu 406 
IBAN SK4602000000004025407454 
Štatutárny orgán Ing. Pavol Sekáč - konateľ 
 Mgr. Peter Šebest konateľ 
e-mail info@bpsgroup.sk 

 

(ďalej len „audítor“ alebo „Overovateľ“) 

 
 

Objednávateľ Galéria mesta Bratislavy 
Sídlo Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava 
IČO 00179752 
IČ DPH SK2020801772 
IBAN SK76 0900 0000 0050 2800 1104 
Štatutárny orgán PhDr. Ivan Jančár - riaditeľ 

 
 
 (ďalej len „ Objednávateľ“) 

 

Čl. I 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb., v znení 

neskorších predpisov - Obchodný zákonník, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 

a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 

Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby ISAE (3000) „Zákazky na 

uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií“ 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je overenie oprávnenosti výdavkov z predloženého zoznamu 

výdavkových položiek za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 hradených 

z dotačných prostriedkov tak, ako to je definované v článku V. zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov č. 19-531-01870 medzi poskytovateľom Fondom na podporu 

umenia a prijímateľom Galéria mesta Bratislavy (ďalej len „zmluva“). 

2) Overovateľ overí, že: 

a) účtovné doklady potvrdzujúce použitie finančných prostriedkov poskytnutých podľa 

zmluvy (ďalej len „účtovné doklady“) boli riadne zaúčtované a výdavky vyúčtované voči 

poskytnutým finančným prostriedkom boli uhradené v období oprávnenosti výdavkov, 

b) účtovné doklady spĺňajú všetky náležitosti určené príslušným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

c) účtovné doklady o úhradách v hotovosti nepresahujú limit určený zmluvou a zároveň 

obsahujú riadnu identifikáciu prijímateľa úhrady, 

d) všetky finančné prostriedky poskytnuté podľa zmluvy prijímateľ použil na realizáciu 

projektu a podľa účelu určeného zmluvou, 

e) všetky finančné prostriedky poskytnuté podľa zmluvy prijímateľ použil v súlade  

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so zmluvou.  

 
 

Čl. III 
Čas plnenia 

 
Overenie predloženého finančného vyúčtovania projektu bude vykonané po vzájomnej  

dohode zmluvných strán najneskôr k 28.02.2020. 

 
 

Čl. IV 
Cena a platobné podmienky 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy  

v zmysle ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996  

Z. z. v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude 825,- 

EUR (slovom osemstodvadsaťpäť EUR). 

Uvedená cena nezahŕňa DPH, ktorá bude fakturovaná v sadzbe platnej ku dňu vzniku 

daňovej povinnosti (ďalej len „Cena“). 

2) Cena je splatná na základe faktúry Overovateľa, ktorá bude vystavená po zaslaní 

Správy audítora. 

3) Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej lehote splatnosti faktúry. 

4) Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. zákona  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ  si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky 

potrebné náležitosti. Po obdržaní opravenej faktúry začína plynúť nová lehota 

splatnosti faktúry. 

5) V prípade rozšírenia požiadaviek nad rámec tejto zmluvy bude ich zabezpečenie  
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a honorovanie predmetom osobitného prerokovania. Tieto skutočnosti budú upravené 

formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude odsúhlasený obidvoma 

zmluvnými stranami. Tento dodatok bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Čl. V 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1) Spôsob vykonania overenia a povinnosti Overovateľa: 

a) Overovateľ je povinný zákazku naplánovať a vykonávať ju s odbornou 

starostlivosťou a nestranne. Je povinný dodržiavať Medzinárodné audítorské 

štandardy, vnútorné predpisy vydané komorou audítorov a etický kódex. 

b) Spôsob vykonania zákazky musí byť v súlade s ust. zákona č. 423/2015  

Z. z. o  štatutárnom  audite  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.  431/2002  Z.  

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, musí rešpektovať Medzinárodné 

audítorské štandardy (najmä Medzinárodný štandard pre zákazky na uisťovacie 

služby ISAE (3000) „Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie 

historických finančných informácií ako i usmernenia Európskej komisie Guidance 

Notes for Beneficiaries and Auditors. 

c) Overovateľ je oprávnený požadovať vysvetlenia a stanoviská týkajúce sa 

predmetu overovania, a to aj v písomnej forme a podpísané zodpovedným 

pracovníkom, pokiaľ to podľa jeho názoru povaha problému vyžaduje. 

d) Prehlásenie Overovateľa: 

BPS AUDIT, s. r. o.  ako Overovateľ pre potreby tejto zmluvy prehlasuje, že, je 

registrovaný Slovenskou komorou audítorov ako právnická osoba oprávnená 

vykonávať audítorskú činnosť. 

2) Povinnosti Objednávateľa: 

a) Objednávateľ pripraví zoznam výdavkových položiek podľa postupu uvedeného 

v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia č. 19-

231-00905, za čo objednávateľ nesie plnú zodpovednosť. 

b) Objednávateľ umožní Overovateľovi neobmedzený prístup k účtovným knihám, 

akýmkoľvek dokumentom, podkladom, správam či informáciám za časové 

obdobie, za ktoré bolo zostavené finančné vyúčtovanie projektu v Overovateľom 

požadovanom čase, rozsahu  a podrobnosti. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť 

písomné vyhlásenie týkajúce sa obsahu podkladov a informácií predložených 

v priebehu overovania predloženého finančného vyúčtovania projektu. 

Objednávateľ je súčasne povinný na požiadanie Overovateľa zaujať písomné 

stanovisko k otázkam, ktorých vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy považuje 

Overovateľ za významný. 

c) Objednávateľ povoľuje Overovateľovi vstupovať do osobných údajov svojich 

zamestnancov a Overovateľ sa zaväzuje zachovávať dôvernosť týchto informácií  

a dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov. 

d) Objednávateľ povoľuje Overovateľovi sprístupniť tretím stranám informácie, ktoré 

Overovateľ získal pri plnení predmetu tejto zmluvy, a to výlučne za účelom 

vykonávania kontroly kvality v zmysle Medzinárodného štandardu ISQC 1 týmito 
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tretími osobami. 

 

 

Čl. VI 
Doba trvania zmluvy  

 

1) Zmluva sa uzatvára na dobú neurčitú s účinnosťou odo dňa podpisu tejto zmluvy.  

2) Výpoveď tejto zmluvy je možné realizovať výlučne písomnou formou. Výpovedná 

lehota je 30 dní a začína plynúť dňom obdržania výpovede. 

 
 

Čl. VII 
Spoločné ustanovenia 

 
1) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

týkajúcich sa druhej zmluvnej strany. Dôverné informácie nesmú byť použité k iným 

účelom, než k plneniu predmetu tejto zmluvy. 

2) Objednávateľ sa zaväzuje pre prípad zastavenia svojej činnosti uhradiť Overovateľovi 

pomernú časť preukázaných nákladov spojených s plnením predmetu zákazky. 

3) Ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie predmetu zmluvy, 

prípadne bude s platbou opakovane v omeškaní, je Overovateľ oprávnený odstúpiť  

od zmluvy. 

4) Rovnako právo odstúpiť od zmluvy vznikne Overovateľovi v prípade, ak Objednávateľ  

pri vedení ekonomiky postupuje v rozpore s odbornými pokynmi Overovateľa a takýto 

postup sťažuje, resp. znemožňuje riadne plnenie predmetu zmluvy. Zároveň 

Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť pomernú časť už vynaložených nákladov 

spojených s plnením predmetu zákazky. 

5) Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že Overovateľ neplní svoj záväzok 

uvedený v čl. II tejto zmluvy v požadovanej kvalite, pripadne v dohodnutých časových 

intervaloch bez nároku na úhradu už vynaložených nákladov. Ak Objednávateľ odstúpi 

od zmluvy na základe vlastného rozhodnutia, prislúcha Overovateľovi pomerná časť už 

vynaložených nákladov spojených s plnením predmetu zákazky. 

6) V priebehu prác na audite je zmluvu možné vypovedať len v prípade vážneho 

porušenia povinností zmluvných strán uvedených v tejto zmluve, alebo upravených 

všeobecne záväznými predpismi, a to písomnou formou. V tomto prípade zmluvné 

strany sú povinné usporiadať svoje záväzky a pohľadávky v nadväznosti na 

preukázané náklady. 

 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmeny resp. doplnenia tejto zmluvy sa  musia  uskutočniť formou písomného dodatku   

k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v takom 

počte kópií ako táto zmluva. 

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.   

3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých Overovateľ obdrží jedno 
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vyhotovenie a Objednávateľ tiež jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

V Bratislave, V Bratislave,  
 

Za Overovateľa: Za Objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________________ _____________________________________________________ 

 Ing. Pavol Sekáč - konateľ 

 Mgr. Peter Šebest - konateľ  PhDr. Ivan Jančár - riaditeľ 
 

 BPS AUDIT, s. r. o.  Galéria mesta Bratislavy 


