ZMLUVA
o posk}tovaní audítorských služieb uzavretá podl'a § 269 ods.2 zákona č, 5131199l Zb., Obchodný zákonnik

v znení neskoršíchpredpisov
číslozmluvy :20212l
(ďalej len,,zmluva")

I.

Zmluvné strany:

Dodávatel':

Ing. Erika Žilkayová,licencia UDVA č.986
so sídlom: Hálova

lČo: qz

l4, 851 01 Bratislava

138 507

DIČ: 1039284785
bankové spojenie: ČSOB a.s., SK62 7500 0000 0040 0833 6914
(ďalej len,,dodávatel*')

Odberatel'

:

Obec Dolné Semerovce
sídlo: Obecný úrad Do|né Semerovce č. 163,935 85 Dolné Semerovce
Zastúpený starostom obce: Milan Rafael

IČo: oo:oogos
DlČ:2021020639
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,

SK3l 0200

0000 0009 2502 8052

(ďalej len,,odberatel*')
(Dodávatel'a odberatel'spoločne ďalej len ako ,,zmluvné strany")
Pre účelytejto zmluvy sa pod pojmom ,,audit" rozumie štatutárny audit definovaný v §2, ods.

l

zákona o

štatutárnom audite a pod pojmom ,,dodávatel"' sa rozumie ,,štatutárny audítor" alebo 'oaudítorská spoločnosť"

definovaní v §2, ods.2

II.

a3 zákonao

štatutárnom audite.

Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je:

a)

audit účtovnejzávierky zostavenej k31.12,2020 podl'a zákona

č. 43112002 Z,z. oilčtovníctve

y znení neskorších predpisov (ďa|ej |en ,,zákon o účtovníctveo')a vykonaný v súlade so zákonom č.
42312015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 43112002 Z.z. o itčtovnictve
y znení neskoršíchpredpisov v platnom znení (d'alej |en,,zákon o štatutárnom audite")

b)
c)

overenie v}ročnej správy zarok2020 zostavenej v zmysle zákonao účtovníctve,
Overenie iných skutočností podl'a osobitných prédpisov - zákon č.58312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,

SluŽby uvedené v predmete zmluvy poskytne štatutárny audítor ako dodávatel' uvedených služieb.

IlI.
1.

Vykonanie predmetu Zmluvy:
Dodávatel'
s

je povinný

vykonávať služby súvisiace

s

predmetom zmluvy

v

termínoch dohodnuť,ých

odberatel'om. Služby uvedené v článku II.a) tejto zmluvy je dodávatel' povinný vykonať najneskór do

31.12.2021. Služby uvedené vč|ánku ll.b) tejto zmluvy

je dodávatel'povinný vykonať najneskór

do

31.12.2021.
2.

Odberateť je povinný dodať dodávatel'ovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb súvisiacich s
predmetom zmluvy, a to priebežne podl'a požiadaviek dodávate|'a.

údajov dodávatel'om pre účelyzákona č,29712008 Z.z.

o

V súvislosti so spracovaním osobných

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektoných zákonov (ďalej len
zákon č.29712008 Z.z.) má dodávatel'ako povinná osoba postavenie prevádzkovatel'a vo vďahu

k

IS

osobných údajov, ktorého účelspracúvania vymedzuj e zákon č.29712008 Z,z., a preto bude osobné údaje
k|ienta na účelvykonania starostlivosti spracúvaťv intenciách §19 zákona č,29712008 Z.z,bez súhlasu

dotknutej osoby. Dodávatel' spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 20171679 z27. apríla2017 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní
osobných údajov aovol'nom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len,,GDPR") azákona č. 18/2018 Z,z. o ochrane osobných údajov a

o zmene a doplnení niektor,ých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov"), ako aj so
všetkými všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú, Počas predzmluvných
vďahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany dodávatel'a, odberatel' m6že poskytovať
dodávatel'ovi osobné údaje róznych fyzických osób. Odberatel'§ímto prehlasuje, že je oprávnený tieto
osobné údaje dodávatel'ovi poskytnúť.Dodávatel'sa pre účelytejto zmluvy považuje zaprevádzkovatel'a

|ýchto osobných údajov v zmysle

čl. 4

ods. 7 GDPR alalebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných

údajov.

Povinnosť poskytovať dodávatel'ovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu o odberatel'ovi majú

sjeho súhlasom aj obchodní partneri

a

právni zástupcovia odberatel'a.

Odberatel' je povinný pre potreby rnýkonu služieb uvedených v článku I., písm, a) tejto zmluvy zabezpečiť
potrebnú súčinnosťpri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy.
4.

Za doklady a iné materiá|y, ktoré budú poskytnuté dodávatel'ovi za účelomich kontroly mimo

sídla

odberatel'a zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', ato až do momentu ich vrátenia odberatel'ovi.
5.

V

prípade, ak odberatel' nepredložídodávateťovi uýročnúsprávu na overenie, odberatel' nie je v nej

oprávnený citovať časti správy audítora vyhotovenej dodávatel'om,
6.

Dodávateť sa zavázuje vykonať pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou a nestranne azaudiíu
vypracovať správu audítora podl'a medzinárodných audítorských štandardov (ISA) v slovenskom ja4ku,
v ktorej vyjadrí názoí na účtovnúzávierku. Dodávateť vypracuje a predloží nasledovné výstupy:

A)

správa nezávislého audítora obsahujúca správu

z

auditu účtovnejzávierky

a

správu

k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo vrýročnej správe (v prípade, ak dodávatel' bude mať qýročnú
správu k dispozícii pred vydaním správy z auditu účtovnejzávierky),

B)

dodatok k správe nezávislého audítora obsahujúci správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo
qýročnej správe (v prípade, ak dodávatel'bude mať výročnúsprávu k dispozícii po vydaní správy z
auditu účtovnej závierky),

7.

Dodávateť

je oprávnený by' prítomný pri inventarizácii majetku a závázkov účtovnejjednotky

alebo

vyžiadaťvykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
8.

Štatutámy orgán odberatel'a
a verný obraz

je zodpovedný za zostavenie účtovnejzávierl<y, ktorá poskytuje pravdiqý

v súlade so zákonom o účtovníctvea za intemé kontroly, ktoré považuje za potrebné pre

zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo

chyby. Pri zostavovaní účtovnejzávierky

je

štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti

účtovnejjednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočnostítýkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti. Odberatel'

je

povinný bez zbytoěného odkladu odovzdať

dodávatel'ovi všetko, čo pre neho získa v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto

zmluve. Dodávatel'
s

je

povinný odberatel'a oboznamovať so skutkovrým stavom veci srtvisiacej

poskytovaním služieb podl'a tejto zmluvy, Ako súčasťauditu sa očakáva od starostu písomnévyhlásenie

o uýznamnýchzáležitostiach vo vďahu k auditovanej účtovnejzávierke,
9.

Dodávatel' je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorlých sa dozvedel v súvislosti
s

poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, v zmysle §32 zákona o štatutárnom audite, okrem

v

§32, Zachovanie mlčanlivosti sa nevďahuje na zabezpečenie splnenia
požiadaviek na preverenie kvality auditu pódl'a interných zásaď apostupov SKAU a medzinárodných
qýnimiek stanovených

štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia

finančných výkazov azákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).
10.

Dodávatel' považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatel'om pre plnenie predmetu

zmluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávateťa zabezpečujúcichvykonávanie služieb
súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberateťovi vopred písomne oznámený.
11.

Monitoring audítorskej dokumentácie za preverované obdobie v súlade s internými zásadami
audítora a medzinárodnými štandardami na kontrolu kvality (ISQC

l-

a

postupmi

kontrola kvality pre firmy, ktoré

vykonávajú audity a preverenia finančných výkazov azákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby)

blde zabezpečovať Ing. Mária Gajdošová, licencia číslo41.
12.

Odberateť, ak ním je obchodná spoločnosť alebo družstvo, berie na vedomie, že podl'a § 19 odsek 2
zákona o účtovníctve,dodávateť musí byť schválený ako audítor ročnej účtovnejzávierky na valnom

zhromaždeni alebo členskej schódzi odberatel'a. Dodávateť v prípade svojho neschválenia valným
zhtomaždenímalebo členskou schódzou

je

povinný vydať správu audítora s uvedením informácie

v odseku Iné skutočnosti, že ide o dobrovolhý audit.

13.

zmysle zákona ě, 21112000 Z,z,
odberateť povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v
niektorých zákonov vaktuálnom znení, je
oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení

Ak má

Ak táto zmluva nieje zverejnená
povinný zverejniť túto znluvu a informovať dodávateťa ojej zverejnení,
je povinný poskytnúťplnenie podťa tejto zmluvy,
v zmysle uvedeného zákona,dodávateť nie

14.

príjmov Z trestnej činnosti a o
Zákona29'7/2008 §10 ods. 10 o ochrane preď]regalizáciou
ďalej len,,zákoď,) je
pred financovaním terorizmu a o Zmene a doplnení niekto4ých zákonov

V zmysle
ochrane

mene, Ako štatutárny orgán (poverená osoba
audítor povinný overiť, či jeho klient koná vo vlastnom
že konám ja ako aj ostatní štatutárni
šatutárnym orgánom) podpisom tejto zmluvy prehlasujem,
zástupcovia a splnomocnené osoby vo vlastnom mene,

Iv.

Cena:
odberatel, je povinný zaplatiť dodávatel,ovi

1,

za

zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podťa vzájomnej

zmluvy,
dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku

2.

odberatel,

sa zavázuje

zaplatiť dodávatel'ovi

za

služby poskytnuté a vykonané podl'a článku II, tejto

zmluvy nasledovne:

a) za auďitúčtovnej závierky zostavenej k31.|2.2020

podl,a štandardov platných v Slovenskej republike

IL, písm. a) tejto zmluvy a overenie qýročnej
vykonaný dodávatel,om pre odberatel,a v súlade s článkom
Suma 700,00 EUR.
správy v zmysle článku II. písm. b)
Spolu celková cena služby podl'a čl, tL

:

700,00

EUR

faktúry po ukončenízmluvne dohodnut,ých
odberatel, sa zavazuje uhradiť odmenu na základe vystavenej
prác.
4.

jej obdržania, Ak odberatel, v dohodnutej lehote
odberatel, sa zavázujeuhradiť faktúru do 1 5 dní odo dňa
zakaždý deň omeškania
audítor je oprávnený uplatňovať dohodnut,ý úrok z omeškania
odmenu neuhradí,

vo výške 0,050Á z neuhradenej sumy,
5.

oprávnený k uvedeným cenám
Ceny špecifikovanév tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávatel'je

6.

k

prípade, že sa stane plátcom DPH,
fakturovať DPH podl,a platných právnych predpisov, v

zmysle zákona oštatutárnom audite, výdavky
uvedeným cenám je dodávatel,oprávnený fakturovať, v
prác, ktoré budú vopred konzultované s
účelovovynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnut}ch
odberatel'om,

7.

písomným
prípadná zmenarozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená
stranami,
dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými

v.

Platnost' zmluvy:

Táto zmluva je platná

1.

a účinná odo dňa

jej podpísania oboma zmluvnými stranami

v registri zmlúv, ak tejto povinnosti pod|ieha odberatel'.

a

zverejnením

l

Odberatel' móže túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej dodávatel'ovi, pričom

2.

platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede odberatel'a dodávatel'ovi. Vo výpovedi
uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu audítora, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu lykonávania
auditu, V prípade výpovede zmluvy je odberatel'povinný dodávatel'ovi uhradiť odmenu za úkony apráce

vykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodávatel'ovi.
a

Dodávatel'

je

oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dóvodov, najmá ak sa narušila

nevyhnutná dóvera medzi ním a odberatel'om alebo ak odberatel' neposkytuje dodávatel'ovi potrebnú

súčinnosťa informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy. V prípade výpovede zmluvy je
dodávate|' povinný odovzdať odberatel'ovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia

výpovede odberatel' zapožičal(nevzťahuje sa na doklady, ktoré dodávaíel ziskal ako dókazy auditu).

VI.

l.

záv erečnéustanoven

ia

:

Túto zmluvu je možnémeniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvn;ými
stranami.

2.

Právne vďahqu vyplývajúce z íejto zmluvy sa riadia príslušnýmiustanoveniami zákona č. 51311991 Zb.,
Obchodný zákonník, v zneni neskoršíchpredpisov azákona o štatutárnom audite,

J.

Dodávatel' zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú spósobil odberatel'ovi
nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Zodpovednosť audítora za škodu spósobenú pri rnýkone
auditu je obmedzená do výšky odmeny", ktorá bola zaplatená audítorovi zavýkon auditu podťa ustanovení

zmluvy. Audítor však nezodpovedá za vady, ktoqých príčinousú nedostatky v dokladoch

a

iných

materiáloch odovzdaných dodávatel'ovi odberatel'om.
4.

Odberatel' súhlasíso skutočnosťou,že v prípade ak dodávateí zavini svojou činnosťouškodu
odberatel'ovi, bude možnéposkytnúť údaje odberatel'a poisťovni, v ktorej

je

dodávatel' poistený,

a

to

qýlučne za účelomriešenia tejto poistnej udalosti.
5.

Odberatel' súhlasí,aby dodávatel' v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
s

6.

nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťouv zmysle § 32 odsek 6 zákona o štatutárnom audite.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jaryku, pričom každá so zmluvných strán
obdrží jeden (1) rovnopis.

l

Ak má

odberatel' povinnosť zverejňovat' uzatvorené zmluvy v zmysle zákona ě, 2ll12000 Z.z. o slobodnonr prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v aktuálnom znení, zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po jej zverejnení.

)

)
1.

Odberateť

sa zavázuje informovať dodávatel'a

o prípadných neuhradených závdzkoch

za

poskytnuté

služby v predchádzajúcich účtovnýchobdobiach pred podpisom tejto zmluvy.
8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, že zm|uvu uzavreli na základe vzájomnej

dohody ana základe slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nernýhodných
podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne prečítali,jej obsahu porozumeli

anaznak súhlasu s ňou ju podpísali.

V Dolné Semerovce, dňa 8.12.2021

V Dolné Semerovce, dňa8.12,202l

za dodávateía

za odberatel'a

