ZNILUvA

o poskytovaní audítorských služieb uzavreíá podl'a § 269 ods. 2 zákona ó. 5I3lI99I Zb.,

obchodný zákonník v znenineskorších predpisov v spojení s prísluŠnýmiustanoveniami
zákonaé. 42312015 Z. z, o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákonaé. 43112002 Z, z.
o úětovníctve v znení neskorších predpisov.
ěíslo zmluvy : 53l20I9
(ďalej len,,zmluva")

I.

Zmluvné strany:

Dodávate|'

:

PQVMART,

s.r.o., audítorská spoloěnosť, č. licencie

UDVA

4I3. Zapisaná v

obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka ČÍslo:
12090N
Zastúpenie: Ing. Mária Pochová., konatel'- zodpovedný audítor, č. licencie SKAU 4l7
Ing. Viera Ružbarská - konateť
trieda 86,040 01 Košice
Národná
so sídlom:
'
tČo : rczozgz+
DIČ :2020047524
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Bardejov
IBAN: SK97 5600 0000 0036 2075I00I
(ďalej len,,dodávatel"')

: Obec KOPRIV|{ICA
Zasíúpená: Ing. Peter Krupa, starosta

Odberatef
So

sídlom: Koprivnica

lčo:
DIČ:

00322164

obce

č.126, 086 43 Koprivnica

2020778826

(d'alej len,,odberatel"')

(Dodávatel'a odberatel'spoloěne d'alej len ako ,,zmluvné strany")

Na účelytejto zmluvy sa pod pojmom ,,audit'o rozumie štatutárny audit definovaný v zákone
o štatutárnom audite a pod pojmom ,,dodávatel"' sa rozumie ,,štatutárny audítor" alebo
,,audítorská spoločnosť" definovaní v zákone o štatutárnom audite.

il.

Predrnet zmluvy:

Dodávateť sazavázuje zabezpeélť pre odberateťa v zmysle tejto zmluvy:

zostavenej k 3 LIZ.20I8 podl'a zákona č. 43llZ002 Z,z,
znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zákon o ÚČtovníctve'o) a
vykonaný v súlade so zákonom éís,42312015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákonaé,43I|ZOOZ Z.z, o iétovníctvev znení neskorších predpisov (d'alej len

a) audit účtovnejzávierky
o účtovrríctvev

,)

,,zákon o štatutárnom audite") a ostatnými právnymi normami tlkajúcimi sa výkonu
auditu platnými v Slovenskej republike,

/

b) audit rozpoětového hospodárenia za rok 201r8

c) audit informácií uvedených vo výročnej správe zarok2018 a overenie súladu výroěnej

auditovanou účtovnouzávierkou
o úětovníctve,

správy

s

za rok 2018 zostavenej podťa zákona

Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne audítorská spoloěnosť ako dodávateť uvedených
služieb.

nI.

Vykonanie predmetu zmluvy:

1. Dodávatel' je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch
dohodnutých s odberatel'om,
2.

odberatel' je povinný dodať dodávatel'ovi podklady nevyhnutné pre qýkon sluŽieb
súvisiacich s predmetom zmluly, a to priebežne podl'a požiadaviek dodávatefa. Co sa t}ka
záv er eěný ch dokumentov, odberate f j e pov inný dodať dodávateťov i :
al úětovnúzávíerkuvrátane poznámok najneskór 1 mesiac pred vydaním správy audítora,
bl výročnúsprávu najneskór 1 mesiac pred vydaním správy audítora, resp. dodatku správy
audítora.

cl

povinnosť poskytovať dodávateťovi potrebné informácie, doklady

a dokumentáciu
odberatel'a,
jeho
právni
zástupcovia
partneri
a
aj
obchodní
súhlasom
o odberatel'ovi majú s
Z. z.
pre
zákona
é.29712008
účely
V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateťom
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len zákon ó.29712008 Z, z. ) má
dodávatel' ako povinná osoba postavenie prevádzkovatel'a vo vzťahu k IS osobných Údajov,
ktorého účelspracovania vymedzuje zákon é,297lZ008 Z,z,, a preto bude osobné údaje klienta
na účelvykonania starostlivosti spracúvaťv intenciách zákona ě. 297lZ008 Z. z. bez súhlasu
dotknutej osoby. Dodávateť spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami
Nariadeňia Euiópskeho parlamentu aRady (EO 20161679 z27. aprila 2016 o ochrane
fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len,,GDPR")
azákonač. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoqých zákonov
(ďalej |en ,,Zákon 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
dodávatel'ovi osobné údaje róznych fyzických osób. Odberatef týmto prehlasuje, že je
oprávnený tieto osobné údaje dodávatel'ovi poskytnúť, Dodávatel'sa pre účelytejto zmluvy
považuje za prevádzkovatel'a týchto osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5
písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.

3.

je povinný zabezpečiťpotrebnú súčinnosťpri vykonávaní služieb súvisiacich
s predmetom zmluvy.
Odberate

l'

/

34,

Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateťovi za účelomich kontroly
mimo sídla odberateťa zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', ato až do momentu ich vrátenia
odberateťovi.

5.

V prípade, ak odberateť nepredloží dodávatel'ovi výroěnú správu na overenie, odberateť
ěasti správy audítora vyhotovenej dodávatelbm.

nie je v nej oprávnený citovať

6,

Dodávatel' sa zavázuje vykonať pre odberatefa služby s odbornou starostlivosťou
anestranne avypracovať správu audítora zauditu účtovnejzávterky adodatok kspráve
audítora z auditu súladu výročnej správy s úětovnou závierkou a to podl'a medzinárodných
audítorských štandardov (ISA). Dodávatel'vypracuje a predložínasledovné ýstupy:

a) správa nezávislého audítora obsahujúca správu z auditu účtovnejzávierky a správu
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe (v prípade, ak dodávatef bude mať
výročnúsprávu k dispozícii pred vydaním správy z auditu účtovnejzávierky),

b) dodatok k

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

7.

Dodávateť je oprávnený bý prítomný pri inventarizácii majetku a závázkov účtovnej
jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventarizáciev oblasti, v ktorej zistil nedostatky.

8.

Štatutámy orgán odberatel'a je zodpovedný za zostavenie účtovnejzávierky, ktorá
poskytuje pravdivý a verrrý obraz v súlade so zákonom o účtovníctvea za interné kontroly,
ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnejzávierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, ěi už v dósledku podvodu alebo chyby. Pri zostavení účtovnejzávierky je
štatutárny orgán zodpovedný zazhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti aza opísanie skutočnosti týkajúcich sa nepretržitéhopokračovania v činnosti.
Odberatel'je povinný bezzbytoéného odkladu odovzdať dodávatel'ovi všetko, čo pre neho získa
v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávatel' je povinný
odberateťa oboznamovat' so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb podl'a
te.jto zmluvy,

9.

Dodávatel' je povinný zachovať mlěanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorlých sa
dozvedel v súvislosti s poskytoyaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po

ukončeníplatnosti aúěinnosti tejto zmluvy. Zacbovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na
zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podťa interných zásad
a postupov IIDVA a SKAU atiež medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finaněných výkazov azákazky
na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

l0. Dodávatel' považuje inťormácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatel'om pre
plnenie predmetu zmluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávatel'a zabezpečujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberatel'ovi vopred písomne
oznámený.

-4
v aktuálnom
odberateť berie na vedomie, že podťa zákonač. 43112002 Z.z. o Úétovníctve
úětovnej
roěnej
audítor
znení (,,zákon o úětovníctve"), áodávateť musí byť schválený ako
v
Dodávateť PríPade
závierky na valnom zhromaždení alebo členskej schódzi odberateÍa.
je
vydať správu
povinný
schódzou
ělenskou
alebo
svojho neschválenia valným zhtomaždením
audit,
jedná
o
dobrovoťný
že
sa
audítora s uvedením infoimácie v odseku Iné skutoěnosti ,

11.

D.

Ak má odberateť povirrnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmYsle zákonaé.21I12000
zákonov
z.z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
jej
zverejnení,
o
dodávatefa
informovať
v aktuálnom znení,je povinný zverejniť túto zmluvu a
je povinný
Ak táto zm|uva nie je zveiejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávatef nie
poskytnúť plnenie podl'a tejto zmluvy,

l3.

Činnosti
V zmysle zákona é.2g712008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
je
audítor
zákonov
a doplnení niektorých
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
".eni
poverená
(osoba
vlastnom mene. Ako štatutárny orgán
|ovinný ou"iiť, či jeho klient koná vo
prehlasujem, že konám ja ako aj ostatní štatutárni
zmluvy
štatutárnym organo-j podpi.on1 tejto
zástupcovia a splnomocnené osoby vo vlastnom men€,

IV.

Cena:

zmluvy cenu podťa
odberatel, je povinný zap|atíťdodávatel,ovi za vykonanie predmetu
zmluvy.
článku
v
tomto
vzájomnej dohoáy a v zmysle cenovej ponuky uvedenej

1.

podl'a
odberatef sa zavázuje zaplatiť dodávateťovi za s|užby poskytnuté avykonané
článku II. tejto zmluvy nasledovne:

z.

a)

zahrňa audit
zašíatutárny audit v súlade s článkom IL písm. a), b) tejto zmluvy, ktorý
účtovnejzávierky zostavenej k31.I2,20l8 700,00 €;

b) za audit qýroěnej správy v súlade s článkom IL písm. b) tejto zmluvy, kíory zahíňa
overenie súladu qýročnej správy s auditovanou účtovnouzávierkou k3Ll2,20I8
l40.00 €.

c)

Celková koneěná cena: 840,00 €,

odberateťovi
Sumy uvedené v bode 2. tohto ělárrku je dodávatel' oprávnený fakturovať
služieb.
priebežne v závislosti od realizácie výkorru audítorských

3.

4.

odberatel, sazavázuje uhradiť f,aktúru do 10 dní odo dňa jej obdržania.

5.

ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené ako celkové ceny konečné

-5
je dodávatel, oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o audítoroch,
výdavkyúěelovovynatozenevpriamejsúvislostisplnenímdohodnutýchprác,ktorébudú

6. k uvedeným

cenám

vópred konzultované s odberateťom,

7.

prípadná zmenarozsahu vykonaných služieb špeciťrkovaných v predmete zmluvy bude
stranami,
písomným dodatkom k žmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými

riešená

V.

Platnost'zmluvy:

1.

Táto zmluv a sa uzatváta na dobu neurěitú,

2.

jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
Táto zmluva je platná a účinnáodo dňa

výpovede doručenej
odberateť móže túto zmluvu vypovedať f9mrou .písomnej
dňu doruěeniá písomnej qýPovede odberateťa
dodávate1,ovi, priěom platí, žezmluva ,unikaku
ho viedli t odvolaniu audítora, alebo k
dodávateťovi, Vo rrýfrou"ái uu"ai. dóvody, ktoré

3.

v prípade qýpovede zmluvy je odberateť
odstúpeniu od zmlur,y v priebehu vykonávania auditu.
v súlade s touto zmluvou do
povinný dodávateťovi uňradiť odmenu za úkony aprácevyŘonané
'aatu.u

4.

doručenia qýpovede dodávatel'ovi,

závažných dóvodov, najmá ak sa
Dodávatef je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo
ním a odberateťom alebo ak odberatel' neposkytuje

narušila nevyhnutná dóverá ^ěari
pre výkon nr9dm.elu zmluvy,
dodávateťovi potrebnú súčinnosťa informácie nevyhnutné
je dodávateť povinný,odo vzlať odberateťovi všetky doklady a iné
v prípade nypouea"

"-luvy
eť zapožičal(nevzťahuje Sa na doklady,
materiály, ktoré mu do dňa áóručenia výpóvede odberat
ktoré dodávateť získal ako dókazy auditu),

VI.
1.

Závereónéustanovenia:
.

dodatkami PodPÍsanými
Túto zmluvu je možnémeniť a doplňovať iba písomnými

obidvoma zrnluvnými stranami.

2.Právnevzťahyvyplývajúceztejtozmluvysariadiapríslušnýmiustanoveniamizákonaě.
predpisov azákona o štatutárnom
5I3lI9gI Zb., obchodný iauonniu, v zneni neskorších
audite.
a za škodu, ktorú spósobil
Dodávatef zodpovedá zakvalitnévykonanie predmetu zmluvy
služieb, Nezodpovedá však za vady,
odberateťovi nesprainym a nekvalitnýrrr poskytovaním
materiáloch odovzdaných dodávate1,ovi
ktoqých príčinou.n n"Jortutty v doúadóch u iny"t

3.

odberatel]om,

-6
4,

odberatel'súhlasíso skutočnosťou,že v prípade ak dodávatel zavini svojou ěinnosťou
škodu odberateťovi, bude možnéposkytnúť údaje odberateťa poisťovni, v ktorej je dodávateť
poistený, a to výluěne za úěelom riešenia tejto poistnej udalosti.

5,

odberateť súhlasí,aby dodávatel' v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol
komunikovať s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoloěnosťou v zmysle zákona
o štatutárnom audite,

6.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, priěom kaŽdej zo
zmluvných strán patrí jeden (1) rovnopis.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli nazák|ade

vzájomnej dohodý anazáklaďe slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili vtiesni, aníza
nápadne ňevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozome
p.éěítuli,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

V Koprivnici dňa |6.09.2019

za dodávatela

Ing. Mária Pochová

audítorka

za odberaíeía

Ing. Peter Krupa
starosta

