
ZN{LUvA

o poskytovaní audítorských služieb uzavretápodťa § 269 ods. 2 zákonaé.5I3l|99I Zb.,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy : 39lOl202l
(ďalej len,,zmluva")

I. Zmluvné strany:

Dodávatelo:
Obchodné meno: UCTOAUDIT s. r. o.

licenciaUDVA ó.376
Sídlo: 07613 Byšta, Okružná 40138

tČo: 46 924256
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vl. č.3l229N, odd. Sro
V zastúpení: Ing. Paulína Baňacká- konatel'

a zodpovedný audítor - č. licencie 351
(ďalej len,,dodávatel"o)

odberatelo:
Názov obce: Obec Bohdanovce
IČo: 00323985
Sídlo: 04416 Bohdanovce
V zastúpení: Gamrátová Marta - starosta obce

(ďalej len,,odberatel"')

(Dodávateť a odberateť spoločne ďalej len ako ,,zmluvné strany")

Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,audiť' rozumie štatutárny audite definovaný v § 2,

ods. I zékona o štatutárnom audite a pod pojmom ,,dodávateť" sa rozumie ,,štatutárny
audítoť'alebo ,,audítorská spoločnosť" definovaní v § 2, ods.2 a3 zákona oštatutárnom
audite.

II. Predmet zmluvy:

Dodávateť sa zavázuje zabezpečiť pre odberateťa v zmysle tejto zmluvy:

a) audit úětovnej závíerky zostavenej k3LI2.2020 podlia zákona ě. 43112002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve") a vykonaný
v súlade so zákonom č. 42312015 Z. z. o štatutarnom audite o zrnene a doplnení zákona č.
43112002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o štatutárnom
audite")

b) audit konsolidovanej účtovnej závierky k 3I. 12. 2020

c) overenie konsolidovanej wýročnej správy za rck 2020 zostavenej v zmysle zékona o
účtovníctve

d) preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidláoh územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.



ilI. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1. Dodávateť je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch

dohodnutých s odberateťom. Služby uvedené v článku II. a) a d) tejto zmluvy je

dodávatef povinný vykonať najneskór do 3LI2.2021. Služby uvedené v ělánku II. b) a c)

tejto zmluvy je dodávateť povinný vykonať najneskór do 3L12.2021,.

2. Odberateť je povinný dodať dodávateťovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu
služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebďne podťa požiadaviek dodávateťa.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávatel'om pre účely zákona ó.29712008

Z.z. o ochrane pred legalizácioupríjmov z trestnej &nnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ě.29712008 Z.z.) má

audítor ako povinná osoba postavenie prevádzkovatel]a vo vďahu k IS osobných údajov,

ktorého úěel spracúvania vymedntje zákon č.29712008 Z.z., apreto bude osobné Údaje

klienta na úěel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 zákonaé.297l2008 Z.z.
bez súhlasu dotknutej osoby. Dodávateť spracúria a chrani osobné údaje v súlade s
ustanoveniami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EO 20161679 z 27. aptíla
2016 o ochrane fyzíckých osób pri spracúvaní osobných údajov a o vo]]nom pohybe

takýchto údajov, ktoqim sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné naíiadenie o ochrane
údajov) (ďalej len,,GDPR") azákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektoqých zákonov (ďalej Ien ,,Zélr.on o ochrane osobných údajov"),
ako aj so všetkými všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú.
Poěas predzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany

dodávateťa, odberateť móže poskytovať dodávateťovi osobné údaje róznych fyňckých
osób. Odberateť týmto prehlasuje, že je oprávn:ný tieto osobné údaje dodávateťovi
poskytnúť. Dodávateť sa pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateťa týchto
osobných údajov v zmysle č1. 4 ods. 7 GDPR alalebo § 5 písm. o) Zéů<ona o ochrane

osobných údajov.

Povinnosť poskytovať dodávateťovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu
o odberateťovi majú s jeho súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia
odberateťa.

V prípade výkonu činnosti uvedených v článku II., písm. a) a d) tejto zmluvy je odberateť
povinný dodať podklady nevyhnutné pre potreby qýkonu tejto činnosti najneskór do 15.

I|,202l, resp. do 30. 11. 2021, pre plnenia uvedené včlánku II. písm. b) a c) tejto
zmluvy.

Odberateť je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II. tejto zmluvy:

predložiť dodávateťovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky ním požadované
doklady dokumentujúce hospodársku ěinnosť odberatel'a, ktoré sú potrebné pre správne
vykonanie týchto služieb,

zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní sluáeb súvisiacich s predmetom zmluvy.

Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateťovi za úěelom ich kontroly
mimo sídla odberateía zodpovedá v celom rozsahu dodávateť, ato až do momentu ich
vrátenia odberateťovi.

V prípade, ak odberateť nepredloží dodávateťovi výročnú správu na overenie, odberateť
nie je v nej oprávnený citovať časti správy audítora vyhotovenej dodávateťom.

6. Dodávateť sa zavázuje vykonať pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou
a nestranne a z auditu vypracovať správu audítora podťa medzinárodných audítorských
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štandardov (ISA), v ktorej vyjadrí názor na účtovnú závierku. Dodávateť vYPracuje

a predloží nasledovné vYstupy:

a) správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky,

b) správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierkY,

c) dodatok k správe nezávislého audítora obsahujúci správu k informáciám, ktoré sa

uv ádzají v konsolidovanej výročnej správe.

7. Dodávateť je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a závázkov ÚČtovnej

jednotky atěbo vyZiadat'vykonanie inventarizáciev oblasti, v ktorej zistil nedostat§.

8. štatutámy orgán odberateťa je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá

poskytujé pruuOir.Y a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za intemé

ilontiolý, Úoré považuje zapotrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje

významné nespiáunorti, či už v dósledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní Úětovnej

závierky je štátutárny organ zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotkY

nepretrŽite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitéhó pokračovania v činnosti. Odberateť je povinný bez zbytočného odkladu

odovzdať doďávateťovi všetko, čo pre neho získa vsúvislosti sposkytovaním 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 všetkých skutočnostiach, o ktoqých sa

dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, v zmysle §

32 zákona o štatutárnom audite, okrem qýnimiek stanovených v § 32, Zachovanie

mlčanlivosti sa nevzťahuje na zúezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvalitY

auditu podťa interných zásad a postupov SKAU amedzinárodných štandardov na kontrolu

kvalit| (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia

ťrnančných výkazov azákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

10. Dodávateť považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateťom pre

plnenie p.édmet, zmluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávateťa

zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberatel'ovi

vopred písomne oznámený .

11. Ak má odberateť povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákonač.2IIl2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektor'ých zákonov
vaktuálnom zíen| je povinný zverejniť túto zmluvu ainformovať dodávateťa ojej
zverejnení. Ak táto zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávateť nie je

povinný poskytnúť plnenie podťa tejto zmluvy.

IV. Cena:

1. Odberateť je povinný zap\atiť dodávateťovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podťa

vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto članku zmluvy.

2. Odberateť sa zavázuje zaplatiť dodávateťovi za služby poskytnuté avykonané podťa

článku II. tejto zmluvy odmenu vo qýške 900,- € bez DPH. Dodávateť je platiteťom

DPH.

3. Sumu uvedenú vbode 2. tohto článku. je dodávateť oprávnený fakturovať odberateťovi
po odovzdaní správy audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej úětovnej

závierky,

4. Odberateť sazavánlje uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej doruěenia.
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Ceny špeciíikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávate]] je oprávnený

k uvedeným cenám fakturovat'DPH podťa platných právnych predpisov.

K uvedeným cenám je dodávateť oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o štatutárnom

audite, qýdavky účelovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác,

ktoré budú vopred konzultované s odberatefom.

Prípadná zmena rozsahu vykonaqých služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude

riešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

Platnost' zmluvy:

Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma Zmb,xnými stranami. Táto zmluva je
povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a) ods. 1 Občianskeho
zékowtika nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia na internetovej
stránke odberateťa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám ao zmene a doplnení.

Odberateť móže túto zmluw vypovedať formou písomnej výpovede doručenej

dodávateťovi, pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede
odberateťa dodávatel]ovi. Vo qýpovedi uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu
audítora, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V prípade
výpovede zmluvy je odberateť povinný dodávateťovi uhradiť odmenu za úkony a práce
vykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodávateťovi.

Dodávateť je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dóvodov, najmá ak sa
narušila nevyhnutná dóvera medzi ním a odberateťom alebo ak odberatel' neposkytuje
dodávatel'ovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy.
V prípade qýpovede zmluvy je dodávateť povinný odovzdať odberateťovi všetky doklady
a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia qipovede odberateí zapožióal (nevďahuje sa
na doklady, ktoré dodávatel'získal ako dókazy auditu).

VI. Záverečnéustanovenia:

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

2. Právne vďahy vyplývajúce ztqto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.

5I3lI991 Zb, Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov azákona o štatutárnom
audite.

3. Dodávateť zodpovedá zakvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktoru spósobil
odberateťovi nesprávnym a nekvalitqým poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za
vady, ktoqých príěinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných
dodávateťovi odberateťom.

4. Odberateť súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak dodávateí zavini svojou činnosťou
škodu odberateťovi, bude možné poskytnúť údaje odberateťa poisťovni, v ktorej je
dodávateť poistený, a to výlučne za účelom riešenia tejto poistnej udalosti.

5. Odberateť súhlasí, aby dodávateť v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol
komunikovať s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle § 32 odsek 6
zákona o štatutárnom audite.

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so
zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis.
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, Že zmluvu uzavrcIi na

iiilude vzájomnej dohodY una ,ŇIade slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili

v tiesni, ani-zanápadne neqýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme,

zmluvu si pozornó prečítali, jej obsahu porozumel i a na znak súhlasu s ňou ju Podpísali.

V Byšte, dřra 26. ol<tóbra2l2l

zadodávateťa

V Bohdanovciach, dňa

zaodberateía
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