
ZMLUVA 

o poskytovaní auditorských služieb 

o poskytovani auditorských služieb uzavret podla § 269 oas. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.. 
0bctodný zákonnik  v znení neskoršich predpsov  

Čislo zmluvy: IS/20221105 
(ďalej len ,zmluva) 

i. 	zmluvne strany: 

Dodávator: 	lng. Sylvia Augustĺnová 
Licencia SKAU Č. 887 
sosidlom: A. Sládkoviča 344/21,018 51 Nová Dubnica 
DIC : 1030106990 
IČO: 42150116 
č. účtu: IBAN : SK76 0200 0000 0026 4080 4858 

(dalej len ,,Dodávater) 

odberater: 	ODec Nevidzany 
Nevidzany 49 
972 27 Nevldzany 
iČo : 00648345 
DlČ  : 2021201633 
v zastúpeni: lng. Beata Vrecicov . starostka obce 

(dalej len odbrateť ) 

(Dodvatet a odberatel spoločne ďalej len ako zmluvné strany) 

uzatvárajú túto zmluvu o vykonani audtu 

Pre úteiy tejto zmuvy sa pod po]rnorn .audiť  rozurnie štaMámy aud/t deflnovaný v 2 

11. 	 Predmet zmluvy: 

Predrnetom tejto zmluvy je: 

a) 	audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. auditovaného roka podľa 

zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znen neskoršich predpisov (ďalej len ,zákon 

o účtovnlctve) a vykonaný v súlade so zakonom č. 423/2015 Z. z. o štatutamom 

audite a o zmene a dopineni zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v zflSni 

neskofšich predpisov v platnom zneni (ďale len ,zákon o štatutrnom audte) 



b) overenie indivduálnej výroČnej správy za auditovaný rok zostavenei v zmysle zákona 

o účtovnictve s audítovanou indŕviduálnou účtovnou závierkou 

c) Cverenŕe iných skutočnosti podra osobitných precipisov v zmysle ustanovenia § 16 

ods. 3 zákona Č.583/2004 Z z o rozpočtových pravidlách Llzenlnej saniosprávy a o 

zmene a dopinenĺ  niektorých zákonov v platnom zneni 

Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne štatLJtárny auiitor ako dodávateľ  

uvedenýcb služieb. 

11!. 	Vykonanie predmetu Zmluvy: 

Dodávater je povinný vykonávat služby súvsiace s predmetom zmluvy v terrnínoch 

dohodnutýcb s odberateľom. Služby uvedené v článku lla) tejto zmluvy je dodávateĺ  
povinný vykonať  najneskär do 31.10. Služby uvedené v Článku Jl.b) tejto zmluvy je 

dodávateľ  povinný vykonať  najneskčď  do 31.10. Služby uvedené v článku llc) tejto 

zrnluvy je dodávatef povinný vykonat najneskär do 31.10. Služby uvedené v článku 

ll.d) tejto zmluvy je dodvater povŕnný vykonat najneskär do 31 .10. 

2. 	Odberatef je povinný dodať  dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu 

služŕeb sťivsiacich s predmetom zmluvy. a to príebežne podľa požiadaviek 

dodávatera. V súvislosti so spacovanim osobných údaov dodávateľom pre účely 

zákona č.297/200a Z.z, o ochrane pred legalŕzáciou rijmov z trestne; Činnosti a o 

ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a dopineni nektorých zákonov 

(ďalej len zákon Č.297/2008 Z.z.) má aodávateľ  ako povinná osoba postavenie 

prevádzkovateľa vo vztahu k IS osobných údajov. ktorého účel spracúvania 

vyniedzuje zákon č.297/2008 Z.z.. a preto bude osobné údaje klŕenta na účel 

vykonania starostlivosti spracúvat v intencich §19 zákona č.297/2008 Z z bez 

súhlasu dotknutej osoby. Dodávater spracúva a chráni osobné údaje v súlade s 

ustanoveniamŕ  Nariadenŕa Eurápskeho Parlarentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

aprila 2016 o ochrane fyzických osäb pri spracúvani osobných údajov a o voľnoni 

pohybe takýchto údajov. ktorým sa zrušuje smemica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) (dalej en .GDPR) a zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a dopinenl níektorých zákonov (ďaej len ,Zákon o 

ochrane osobných údajov), ako aj so všetkými všeobecne závaznýrn pĺávnymi 

predpisnii, ktoré ch vykonávajú. Počas predzmluvných vztahov, ako aj počas 

samotného poskytovania služieb zo strany dodávateľa. odberateľ  mčže poskytovat 

dodávatefovi osobné údaje ráznych fyzických osáb Odberater týnito prehlasuje. že je 

oprávnený beto osobné údaje dodávaterovi poskytnút. Dodávateľ  sa pre účely tejto 

zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle Č  4 ods. 7 



GDPR a/alebo § 5 pism o) Zákona o ochvane osobných údajov, V zniysle zákona 

Siovenskej republiky č 182018 Zz. o octrane osobných údajov a o zmene a 

dopinenĺ  niektorých zákonov . ktorý najmä § 19 - 30 upravuje práva dotknLitej osoby v 

oblasti spracovania osobných údajov vyjadrujem podpisoni tejto zmruvy súhlas 

dodávateľovi so spracovanim poskytnutých osobných a aj iných údajov súvisiacich s 

predrnetom teto zniluvy za účelom poČ tačového spracovanía údajov Uvedený 

súhlas sa týka aj poskytnutia údajov tretim stranám - zmluvným poskytovate(om 

počitaových služieb dodávateĺa. 

Povinnost poskytovať  dodávateľovi potrebné informácíe, doklady a dokumentáciu 

o odberaterovi majú s jeho súhlasom aj obchodni partneri a právni zástupcova 

odberateľa. 

V pípade výkonu činností uvedenýcti v lánku 11. tejto zmluvy je odberater povinný 

dodat podklady nevyhnutné p4e potreby výkonu tejto Činnosti najneskčr do 31.07. pre 

pinenia uvedené v Článku 11. tejto zmluvy. 

3. Odberateľ  je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v Čiánku 11. tejto zmluvy 

zabezpečit potrebnú súčinnost pd vykonávani služieb súvisiacich s predmetom 

zniluvy. 

4. Za doklady a ne materaly. ktoré budú poskytnuté dodávate(ovi za účeiom ch 

kontroly n,imo sidla odberateľa zodpovedá v celorn rozsahu dodávateľ. a to až do 

mornentu ich vrátena odberateľovi. 

5. V pripade, ak odberater nepredloži dodávaterovi výročnú správu na overenie, 

odberater nie je v nej oprávnený citovať  Časti správy audítora vyhotovenej 

dodavateľom. 

6. Dodávateľ  sa zavzuje vykonat pre odberateľa služby s odbornou starostlivosťou 

a nestranne a z auditu vypracovat správu auditora podla medzinárodných 

aiiditorských štandardov (ISA), v ktorej vyjadrí názor na účtovnú závierku. Oodávate( 

vypracuje a predloži nasledovné výstupy 

A) správa nezávislého atjditora obsahujúca správu z aLiaitu účtovnej záverky a 
sprävu k infomiáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe (v pripade, ak 
dodávater bude mať  výročnú spiávu k dispozĺcii pred vydanĺm správy z audŕtu 
účtovnej závierky). 

l) správa k správe nezávislého atidtora obsahujúci správu k informáciám. ktoré sa 
uvádzajú vo výročnej správe (v pripade. ak dodávateľ  bude mat výročnú správu k 
dispozicii po vydani správy z auditu účtovnej závierky), 

() Správu nezávislého audítora o overeni iných skutočnosti pod(a osobtných 
predpisov v zniysle ustanoveni § 16 ods. 3 zákona č.58312004 Zz. o rozpočtových 



pravidlách územnej samospťávy a o zmene a dopineni niektorýcb zákonov 
v platnoni znenl. 

7. 	Doclávater je oprávnený byt piltomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej 
jednotky alebo vyžiadatvykonanie irwentarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky. 

Štatutárny orgán odberatela je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky. ktorá 
poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovnlctve a za interné 
kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti. Či už v dsledku podvodu atebo chyby. Pri 
zostavovani účtovnej závierl<y je štatutárny orgán zodpovedný za zhodriotene 
schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovat vo svojej Činnosti, za opisanie 
skutočností týkajúcicb sa nepretržitého pokračovanŕa v Činnosti. Odberatel je povinný 
bez zbyločného odkladu odovzdať  dodávatelovi všetko. Čo pre neho ziska v súvislosti 
s poskytovanim sružieb špecifikovaných v tejto zmluve Dodávater je povinný 

odberatera oboznamovat so skutkovým stavom veci súvisiacej $ poskytovanini 

služieb podla tejto zmruvy 

g. 	Dodávateľ  je povinný zacbovať  mlčanlivost o všetkých skutočnostiach. o ktorýct sa 
dozvedel v súvislosti $ poskytovanlm služieb špecŕfikovaných v tejto zmluve. v zmysre 
§32 zákona o štatutárnom audite, okrem výnimiek stanovenýcb v §32. Zachovanie 

mlčantivostŕ  sa nevzťahuje na zabezpečenie spinenia požiadaviek na preverene 
kvality auditu podľa intemých zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov 
na kontroĺu kvality. 

10. 	Dodávatel považuje infomiácie, doklady a iné materiáy poskytnuté odberateľom pre 
prnenie predmetu zmluvy za prisne dévenié. Vykonávanie služieb súvisíacích 

s predmetom zmluvy za dodávatela bude vykonávať  lng Sylvia Augustinová 
štatutárny auditor. Kontaktnou osobou na strane odberatera je Jarmila Chudá. 

ekonmka obce. Podpisom tejto zmluvy odberater súhlasi so spracovaníni 

poskytnutých údajov súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. 

1 1 	Ak rná odberater povinnosť  zverejňovať  uzatvorené zmtuvy v zniysle zákona Č. 
21 1 /2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informácián, a o zmene a dopinení niektoitch 

zákonov v aktuárnom zneni. je povinný zverejniť  túto zmluvu a informovať  dodávatefa 
o jej zverejnenĹ  Ak táto zmluva nie je zverejnená v zniysle uvedeného zákona, 
dodávateľ  nie je povinný poskytnúť  pinenie podla tejto zmruvy. Dodávater podpisom 
tejto zmluvy dáva súhlas odberaterovi so zverejnenim správy auditora z auditu 

vykonaného v súlade s Čl. 11 tejto zmluvy 

12. 	V zmysle Zákoria 29712008 §1O ods. 7 o ochrane pred legalizáciou prijmov z 

trestnej Činnosti a o ocbrane pred financovanim terorizmu a o zmene a dopineni 



níektorých zákonov dalej len zákon) je auditor povinný overit. či jeho klient koná vo 

vastnom mene. ARo štatutámy orgán (poverená osoba štatutárnym orgánom) 

poJpiSom tejto zmluvy prehĺasujem, že konám ja ako a ostatní štatutmi 

zástupcovia a spinornocnené osoby vo vlastnom mene. 

lv. 	Cena: 

t 	Cdberateľ  je povinný zaplatit dodávatelovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu 

podla vzájomnej dohody a v zmyste cenovej ponuky uvedenej v tornto článku zrnluvy. 

2. 	odberater sa zavzuje zaplatŕť  dodávatetovi za služby poskytnuté a vykonané podľa 

Článku 11. tejto zmluvy nasledovne: 

a) za aLjdit podfa štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný dodávateľom 

pre odberateľa v súlade $ Článkom IL. psn1. a) tejto zmluvy, ktorý zahŕňa audít 

individuálnej účtovnej závíerky zostavenej k 31.12. auditovaného roka 

Spolu celková cena služDy podľa Č. 11. písm. a) 	 300,- € 

b) overenie individuálnej výročnej správy v zmysle Člénku 11. pism. c) 

Spolu celková cena služby podľa č. lL písm. b) 	 100,- € 

c) Overenie ných  skutočnosti podra osobitných predpisov zákona č.58312004 Zz. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopineni niektorých 

zákonov v platnom znenf v zmysle Článku 11 pism. c) 

Spolu celkova cena služby podľa Čĺ. IL pĺsm. c) 	 100.- € 

Spolu celková cena služby podľa čl. 11. 	 500 .- € 

3. 	Odberatel sa zavazuje uhradiť  faktúw Oo 3 pracovných dn odo dňa jej obdianía 

Faktúra bude odberateľovŕ  odovzdaná spolu so sprvamí audtora 

4. 	Ceny špecifikované v tejto zmlLJve sú uvedené bez DPH. dodávateľ  nie je piatca 

DPH. 

5. 	K uvedenýni cenám je dodávatel oprávnený fakturovať. v zmysle zákona 

o štatutárnom audite. výdavky účetovo vynaložené v priamej súvíslosú s pinenim 

Oohodnutých prác, ktoré budú vopred konzultované s odberateľom. 

6. 	Pripadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecfikovaných v peimete zmluvy 

bude nešená pisomným dodatkoni k zmluve. podpisaným obidvoma zmluvnými 

stranam, 

V. 	Platnosť  zmluvy: 



1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurČ tú. 

2. Táto zmluva je platná a účinná odo clňa jej podpisania oboma zmluvnýnii stranami 

a zverejnením v regístn zmlúv, ak tejto povinnosti podleha odberatef. 

3 	Odberater m6že túto zmluvu vypovedať  formou pisoninej výpovede doručenej 

dodávaterovi. v mesiacoch oktáber až december prislušného kalendrneho roka . na 

rok nasledujúci priáom plati. že zniluva zanik ku diu doručenia pisomnej výpovede 

odberatela dodávaterovi. Vo výpovedi uvedie dávody. ktoré ho viedli k odvolaniu 

audŕtora. alebo odstúpeniu od zniluvy v príebehu vykonávanía audtti. V piipade 

výpovede zniluvy je odberatef povinný dodávateĺovi uhradit oamenu za úkony a 

práce vykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede 

dodávateľovi, 

4. 	Dodávateľ  je oprávnený vypovedat túto zmluvu len zo závažných d6vodov. najrna ak 

sa narušila nevyhnutná dávera medzi nlm a odberateľom aebo ak odberater 

neposkytuje dodávateľov, potrebnú súčinnosť  a informácie nevyhnutné re výkon 

predmetu zmluvy. V pripade výpovede znlluvy je dodávateľ  povinný odovzdat 

odberateľovi všetky doklady a iné matenály. ktoré mu do dňa doručenia výpovede 

odberateľ  zapožičal (nevzťahuje sa na dokiady. ktoré dodávateľ  ziskal ako dĎkazy 

auďitu). 

vl. 	záverečne ustanovenla: 

Túto zmluvu je niožné meniť  a doplňovat íba pisomnými dodatkami podpisanými 

obidvoma zmluvnými stranami 

2. 	Právne vzťahy vypĺývajúce z tejto zmluvy sa riadia prislušnými ustanoveníami zákona 

Č  513/1991 Zb., Obhodný zákonnik. v zneni neskoršich predpisov a zákona 

o štatutárnom audite 

3. Dodávateľ  zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu. ktorú 

sp6sobil odberateľovi nesprávnyni a nekvalitným poskytovanni služíeb. 

Nezodpovedá však za vady. ktorých prĺčinou sú nedostatky v dokladoch a iných 

materiáloch odovzdaných dodávateľovi odberateľom. 

4. Odberater súhla$i so Skutočnosťou. že v pripade ak dodávateĺ  zavini svojou 

činnostou škodu odberateľovi. bude možné poskytnúť  údaje odberateľa poisťovni. v 

ktorej je dociávatel poistený, a to výlučne za účelom riešenia tejto poistnej udalosti 

Qdberateľ  súhlasĹ  aby dodávateľ  v pripade ukončenia platnosti zmluvy. mohol 

komunikovať  s nas!upujúcm audítorom/auditorskou spoloaostou v zmysle § 32 

odsek 6 zákona o štatutámom audite 



6 	Zniluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoct v slovenskom jazyku. pnčom každá so 

zrnluvných strán obdrži jeden (1) ťovnopis. 

7. 	Zmluvné strany vyhlasujú. že sú späsobilé na právne úkony. že zrniuvu uzavreli na 

základe vájomnej dohody a na základe &obodnej a vážnej vĎle. zmluvu neuzatvorili 

v tiesni. ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je uroben v predpsanej 

fom,e, zniluvu si pozorne preltaŤi, jej obsahu porozurneli a na znak súhlasu s ňou ju 

podpisali. 

Nová Dubnica ,dňa . $L Nevidzany.dňa 26.01 

 

 


