Zy.ÁLUvA
o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretápodťa § 269 ods. 2
5 1 3 l I 9 9 l Zb, Ob cho dný zákonnik v znení neskorších predp i s ov

zákonač.

číslozmluvy: 2212018
(ďalej len,,zmluvao')

I.

Zmluvné strany:

Dodávateť

:

Ing. Mária Pochová, štatutárna audítorka, ěíslo licencie 417
zapisaný v zozname štatutárnych audítorov vedenom na Úrade pre dohťad nad
výkonom auditu
so sídlom: Šiancová 5, 085 01 Bardejov
35 370 3I9

lČo :

IČ DPH: SK1020706049
bankové spojenie: ČSOg, a.s., pobočka Bardejov

IBAN:

SK19 7500 0000 0040 0788 4310

(ďalej len,,dodávatelí')
,.,

Odberateť: Obec Koprivnica

Krupa, starosta obce
Koprivnica č,126,086 43 Koprivnica
tČo: 00322164
Zastúpená: Ing. Peter

so sídlom:

DIČ: 2020778826
(ďalej len,,odberatelí')

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

il.

Predmet zmluvy:

Dodávatel' sa zavázuje zabezpeéiť pre odberatel'a v zmysle tejto zmluvy:

a)

audit individuálnej úětovnej závierky zostavenej k31,12.2017 podía zákona č. 43I/2002
Z.z. o úětovníctvev zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve")a
vykonaný v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z. o štatutórnom audite a o zmene
adoplnení zók, č.43l/2002 Z.z. otičtovníctvevznení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o štatutárnom audite") a ostatnými právnymi normami !ýkajúcich sa výkonu
auditu platnými v Slovenskej republike,
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III.
1,

2.

b)

audit rozpoětového hospodárenia za rok 2017

c)

overenie qýroěnej správy zarck2017 zosíavenej podl'a § 20 zákona o úětovníctve

Vykonanie predmetu Zmluvy:
Dodávateť je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch
dohodnu{ých s odberatel'om. Služby uvedené v ělánku II.a), b) tejto zmluvy je dodávateť
povinný vykonať najneskór do 30-tich dní od prevzatia audítorom požadovanej dokumentácie.
Služby uvedené vělánkuILc) tejtozmluvyjedodávatel'povinnývykonaťnajneskórdo 15tich dní poprevzati qýročnej správy..

je povinný dodať dodávatelbvi podklady nevyhnutné pre potreby qýkonu služieb
súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podťa požiadaviek dodávateťa. V zmysle §20,
ods.7 zákona o audítoroch audítor má právo, aby mu úětovná jednotka poskytla požadované
doklady a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny qikon auditu v ním
požadovanej forme, vriltane ta§ých informácií, ktoré sú právne kvalifikované ako osobné údaje
podťa §4 ods. I zákona č.12212013 Z,z. Y súvislosti so spracovaním osobných údajov
audítorom pre účelyzákona é.29712008 Z,z, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorych zákonov
(ďalej len zákoné,29712008 Z.z,) má audítor ako povinná osoba postavenie prevádzkovatel'a vo
vďahu k IS osobných údajov, ktorého účelspracúvania vymedzuje zákon é.29712008 Z.z., a
v intenciách §19
preto bude osobné údaje klienta na úěel vykonania starostlivosti
Odberateť

zákona ě,29712008 Z.z, bez súhlasu

V prípade qýkonu činnosti uvedených v článku II., písm. a), b), c) tejto zmluvy je odberatel'
povinný dodať podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskór do
3O.septembra nasledujúceho roku, od konca roku, za kto4ý sa účtovnázávierka overuje.

3,

Odberatel' je povinný pre potreby qýkonu služieb uvedených v ělánku II., písm. a) tejto zmluvy:

o
.

predložiťdodávateťovi v lehote uvedenej v bode 2, tohto ělánku všetky ním požadované
doklady dokumentujúce hospodársku ěinnosť odberatel'a, ktoré sú potrebné pre správne
vykonanie qýchto služieb,
zabezpečiť potrebnú súčinnosťpri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy.

34,

Za dok|ady a iné materiály, ktoré budú poslgrtnuté dodávateťovi za účelomich kontroly mimo
sídla odberatel'a zodpovedá v celom rozsahu dodávateť, ato až do momentu ich vrátenia
odberateťovi.

5.

V

6.

Dodávateť sa zavázuje vykonať pre odberatel'a služby s odbomou starostlivosťou a nestranne
azo Štatíárneho auditu vypracovať správu audítora podl'a medzinárodných audítorských
štandardov, v ktorej vy,jadrí názor na úětovnúzávierku nasledovne:

prípade, ak odberateť nepredloží dodávatelbvi qýročnúsprávu na overenie, odberatel'nieje
nej
v
oprávnený citovať časti správy audítora vyhotovenej dodávatelbm.

A)
B)
7.

správa audítora zo štatutátneho auditu úětovnej závierlq,
dodatok k správe audítora o overení qýroěnej správy,

Dodávatel' je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a záv'ázkoy úětovnej jednotlry
alebo vyžiadaťvykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
Štatutárny orgán odberateíaje zodpovedný za zostavenie účtovnejzávierl<y, ktorá poskytuje
pravdir4ý a vern;ý obrazv súlade so zákonom o úětovníctve azainterné kontroly, ktoré považuje

za potrebné pre zostavenie úětovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, ěi už
v dósledku podvodu alebo chyby. Odberateť je povinný bez zbytoénéhoodkladu odovzdať
dodávatelbvi všetko, ěo pre neho získa v súvislosti s poslgrtovaním služieb špeciťrkovaných
v tejto zmluve. Dodávateť je povinný odberatel'a oboznamovať so skutkovým stavom veci
súvisiacej s poslgrtovaním služieb podťa tejto zmluvy.
9.

je povinný zachovať mlěanlivosť o všetlqých skutoěnostiach, o ktoqých sa dozvedel
vsúvislosti sposkytovaním služieb špecifikovaných vtejto zmluve, ato aj po ukoněení
platnosti a Úěinnosti tejto zmlúvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevďahuje na Žabezpečenie
splnenia poŽiadaviek na preverenie kvality auditu podl'a interných zásad apostupov SKAU
Dodávateť

a medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, ktoré
vykonávajú audity a preverenia finaněných výkazov azákazt<y na ostatné uisťovacie a súvisiace

služby).

10.

Dodávatel' považuje informácie, doklady a iné materiály poslgrtnuté odberatelbm pre plnenie
predmetu zmluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávatel'a zabeŽpeeujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom,zmluvy bude odberatelbvi vopred píŠomne
oznámený.

I1.

Ak má odberateť povinnosť merejňovať uzatvorené zmluvy vzmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov v aktuálnom

znenÍ, je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať dodávateťa o jej zverejnení. Ak tdto zmltna
nie je zverejnená v zmysle uvedeného zókona, dodávateť nie je povinný poskytnúť služby

audítora.

12.

V zmYsle Zákona

297 12008 § 10 ods. 10 o ochrane pred \egalizáciou príjmov z trestnej ěinnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení nieŘtorých zákonov d'alej len

,,zákon") je audítor, daňový poradca, alebo ekonomický poradca povinný overiť, ěi jeho klient
koná vo vlastnom mene. Ako Štatutárny orgán (poverená oioba štatutá.nym orgánom)
PodPisom tejto zmluvy prehlasujem, že'konám ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia
a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.
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ry.
1.
2,

Cena:
Odberateť

je povinný zaplatiť dodávatelbvi za

zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podťa
vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.
Odberateť sa zavázuje zaplatiť dodávatelbvi za služby poslcytnuté a vykonané podl'a článku II.
tejto zmluvy nasledovne:

a) Za

Štatutárny audit podl'a štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný
dodávatelbm pre odberatel'a v súlade s ělánkom IL, písm. a), b) tejto zmlavy,l<tory zahíia
audit účtovnejzávierky zostavenej k 3 L12.2017

b)

overenie qýroěnej správy v súlade s článkom II. písm. c)

Spolu celková cena služby podl'a čt. II.
J.

4.
5.

6,

1.000,- €

odberatel'sazavázuje uhradiť faktúru do 15 dní odo dňajej obdržania.
CenY ŠPecifikovanév tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateť je oprávnený k uvedeným
cenám fakturovať DPH podťa platných právnych predpisov.
K uvedeným cenám je dodávatel' oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o štatutámom audite,
qýdavkY ÚČelovo vynaloŽené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých ptác, ktoré budú
vopred konzultované s odberatelbm,
PríPadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená
písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

v.

Platnost'zmluvy:

l...)

Táúo zmltlva sauzatltára na dobu neurěitú,

2.

Táto zmluva je platná aúéinnáodo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.l

a
J.

Odberatel'móŽe túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej dodávatelbvi,
PriČom PlatÍ, Že zmluva zaniká ku dňu doruěenia písomnej výpovede odberatelh dodávatelbvi.
Vo qýPovedi uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu štatutárneho audítora, alebo odstúPeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V prípade qípovede zmluv} je odberateť
Povinný dodávatelbvi uhradiť odmenu zaúkony apráievykonané v súlade s touto zmluvou do
dátumu doručenia výpovede dodávatelbvi. '

4.

Dodávatel' je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dóvodov, najmá ak
sa
naruŠilanevYhnutná dóvera medzi nim aodberatelbm alebo ak odberatei' neposkytuje
dodávatelbvi Potrebnú súěinnosťa informácie nevyhnutné pre qýkon predmetu ,^irry.
V PríPade výpovede zmluvy je dodávatel' povinný odovzdať odberateibvi vsetky doklady a iňé

materiá|Y, ktoré mu d9
{ra doručenia ýpovede odberatel' zapožiéal (nevďahuje sa na dóklady,
ktoré dodávatel'získal ako dókazy auditu).

vI.

záv er ečnéustanovenia

l.

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

:

vYpllývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona é,
Obchodný zákonnik,v zneníneskoršíchp.Ódpisov a zákonao štatutárnom audite.

uďahY
!tYr:
5l3/l991Zb.,

./

/

3'
4'
5.

Dodávatel' zodPovedá za kvalitné vykonanie predmetu
odberatelbvi nesPrávnYm anekvalitným po.tyiouunirn .zml9w a za škodu, ktorú spósobil
,ruzi..u."N"Ňp;;il však za vady,
sú nedostatky v aořhoócn J irv"rr-i"eriáloch
dodávatelbvi
5:"r?.""[iffinou

"d";;;;ý;h

odberatel' súhlasí so skutoěnosťou, že v prípade
ak dodávate ť zavinísvojou ěinnosťou škodu
odberatelbvi, bude moŽné
Poskytnúť úáaje odbe r^t;i; poistbvni, v ktorej je dodávatel,
poistený a to výluěne za úěelom riešenia tejá poistnej
uourorti.
odberatel' súhlasí, aby dodávatel' v prípade
ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
uuJiti..t ou spoločnos
v zmysle zákona
o audítoroch §30 odsek 6 / záknn n ěínhtlÁu-n^
r). - l -|
s nastuPujúcim Štatutárnym audítorom/8tatutárnou

^.,):l^

6,

7.

'

zmluva sa vyhotovuje v.dvoch (2) rovnopisoch
v slovensko m jazyku,pričom každá so
zmluvných strán obdržíjeden (1) rounopir.
Zmluvné stranY vYhlasujÚ,, že sú spósobilé na právne
úkony, že zmluvuuzavreli nazáklade
vzájomnej dohodY a na základe slÓbodnej
a vážnejuot", áíuuu neuzatvorili v tiesni,
ani za
náPadne nevýhodných
Podmierrok, zmluia j,e".ou.na u ffiiJun.; ror,o", zmluvu si pozorne
prečítali,jej obsahu

porozumeli anaznakriihlu.u.

Koprivnica, dňa 24.08,20
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/i,cenciean

§*.*ý
za dodávaíel'a

Ing. Mária Pochová

audítorka

za odberatel'a

