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medzinárodných 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 poslqytnuté odberatelbm pre plnenie
predmetu zmluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávateťa zabezpeéujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberatelbvi vopred písomne
oznámený.

I1.

Ak má odberateť povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy vzmysle zákona č. 21I/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám Q o zrnene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
znení, je povinný zverejniť ttito zmllnu a informovať dodávateťa

nie

je

audítora.

12.

o

zverejnená v zmysle wedeného zdkona, dodavateť nie

jej merejnení. Ák táto zmluva

je povinný poslrytnúť služby

V zmysle Zákona29712008

§ 10 ods. 10 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ěinnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len

,,zákoíť')je audítor, daňoý poradca, alebo ekonomický poradca povinný overiť, či jeho klient
koná vo vlastnom mene. Ako štatutárny orgán (poverená osoba štatutárnym orgánom)
podpisom tejto zmluvy prehlasujem, že konám ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia
a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

IV.
1.
2.

Cena:
Odberateť

je povinný

vzájomnej dohody

a

zaplattť dodávatel'ovi za zabezpeěenie predmetu zmluvy cenu podl'a
v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto ělránku zmluvy.

Odberatel' sa zavázuje zaplatiť dodávatelbvi za služby poskytnuté a vykonané podl'a ělánku II.
tejto zmluvy nasledovne:

a) za

štafutárny audit podl'a štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný
dodávatelbm pre odberatel'a v súlade s článkom II., písm. a), b) tejto zmluvy,ktory zalúňa
audit účtovnej závierky zostavenej k 3 L12,20I 6

b)

overenie výroěnej správy v súlade s článkom IL písm. c)

Spolu celková cena služby podloa čl. il.
600o- €
Odberateť sazavázuje uhradiť fakturu do i5 dní odo dňajej obdržania.
Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávatel' je oprávnený k uvedeqým
cenám fakturovať DPH podl'a platných právnych predpisov.
K uvedeným cenám je dodávateť oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o štatutárnom audite,
výdavky účelovovynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnu!ých prác, ktoré budú
vopred konzultované s odberatelbm.
Pripadnázmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená
písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

3.
4.
,
5.
6.

V.
1.
2.
3.

Platnost'zmluvy:
Táto zmluva sauzatltára na dobu určitúdo 15.I0.20L7,
Táto zmluvaje platná a úěinná odo dňajej podpísania oboma zmluvnými stranami.l
Odberateť móže túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej dodávatelbvi,
pričom plati, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej.výpovede odberateťa dodávatelbvi.
Vo qýpovedi uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu štatutárneho audítora, alebo od_
stúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V prípade výpovede zmluvy je odberatel'
povinný dodávatelbvi uhradiť odmenu zaúkony apráce vykonané v súlade s touto zmluvou do
dátumu doruěenia výpovede dodávatelbvi.

/
4

4.

je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dóvodov, najmá ak sa
naruŠila nevYhnutná dóvera medzi ním a odberatelbm alebo ak odberatei' n"eposkytuje
dodávatelbvi Potrebnú súčinnosťa informácie nevyhnutné pre qýkon predmetu ,^Íruy,
Dodávateť

V PríPade qýPovede zmluvy je dodávatel' povinný odovzdať odberatelbvi vsetky doklady

VI.

a iňé
materiálY, ktoré mu do dňa doručenia qýpovede odberatel' zapožiěal (nevďahuje sa na
dóklady,
ktoré dodávatet získal ako dókazy auditu).

Záverečnéustanovenia:

l.

TÚto zmluvu je moŽné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma
zmluvnými stranami.

2.

Právne vďahY vyplyvajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.
5l3ll991Zb,, Obchodný zákonnik, v zneni neskorších pródpi.ou a zákonao štatutárnom audite.

J,

Dodávatel' zodPovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú spósobil
odberatelbvi nesprávnym a nekvalitným poskyiovaním služieb, Nezodpovedá však zá
vady,
ktorých PríČinousú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných dodávatelbvi
odberatel'om.

4,

Odberatel'súhlasí so skutoČnosťou, že v prípade ak dodávatel'zaviní svojou činnosťou škodu
odberatelbvi, bude moŽné poskytnúť údaje odberatel'a poisťovni, v Řorej je dodávatel,
poistený, a to qýlučne za úěelom riešenia tejto poistnej udalósti.

5.

Odberatef súhlasÍ, abY dodávatel'vprípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
s nastuPujúcim Štatutárnym audítorom/štatutárnou audítbrskou spoločnóstbu
v zmysle zákona
o audítoroch §30 odsek 6 ( zákon o štatutárnom audite
odsek
6).
§32

6,

Zmluva sa vYhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá
so
zmluvných strán obdržíjeden(1) rovnopis.

7.

Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že sú spósobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na
základe
vzájomnej dohodY ana základe slobodnej aváŽnej vóle, zmiuvu neuzatvorili vtiesni,
ani za
náPadne nevýhodných Podmienok, zmluvá,je uroběná v predpísanej forme,
zmluvu si pozorne

preěítali, jej obsahu porozumeli anaznaksúhlasu s ňou ju podpísali.

Koprivnica, dňa

07

,09,2017
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. . , . , . . r a. . , . . . . . ,

za dodávateía

Ing. Mária Pochová

audítorka

.

zaodberatel'a

Ing. Peter Krupa
starosta

