
ZMLUVA

o poskytovaní audi'torských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.  513/1991  Zb.`
Obchodný zákonník v znení iieskorších predpisov

(ďalej len ,2mlwa.-)

1.         Zm[uvnéstran.\i:

Dodávatel`  :        Ing.  Maria   serenčéšová -audítor sKAU. či's.  licencie 808
Nitrianska ul.č.  644
tJ25  51    Šintava

TČO:  34  954 210
DIČ:1027431427
BankovT~-
Číslo ú(

IBAN:r.    --

BIC;       i

(ďalej  len „dodávateľ`)

Odberatel.  :    Obec   Vinohrady nad Váhom

%8tľpenie:    Iiig.  Eva Hanusová,   starostka obce00306304
DIČ:                    2021002357

(d.a]ej  ]en ..odl)erateľ.`)

(Dodávateľ a odberateľ spoločne ďalej  len ako „zmluvné strany")

Pre účely tejto zmliiv}ĺ sa pod pojmom „audit"  i.ozumie Š{atutám}ĺ audit definovaiiý v  §2.  ods.
]   zákona  o Štatutámom  audiie  a pod  pojmom  „dodávatcľ.`  sa  rozumic  ..Štatuiámy  audítor..
a]ebo `.audítoi.ská spoločnost" definovam' \'  §2. ods.  2 a 3  zákona o štatutái`nom auďte.

11.       Predmet7,m[uvy:

Pi.edmctom  ie`ito  ziiiluvy je:

a)        auďt  účtovnej  zävíerk}i   zostavenej   k 3l.12.2019  podra  zäkona  č.  43l/2002  Z.z.
o účtovni'ctve   v ziiení   neskorších   predpisov   (ďalej   len   .`zákon   o účto\Jnictve")
a vykonaný  v súlade  so  7.ákonom  č.  423/2015  Z.z.  o štaiutámom  audíte   o zmene
a  doplnení  zákoiia  č.  43 ]/2002  Z.z.   o  úč.toviiíctve  v zneni'  neskc>rši'ch  predpisov
\'  p]atiiom  znení (d`alej.  ]en  „zákon  o  štatutámom  audite.`)



b)       overeníe výročnc;j spiávy za rok 20] 9 zostavenej v zmys]e zákona o účtovm'ctve

c)       overenie iných skutočností i)odľa osobitnýchpredpisov -požiadavky vyplývajúce
zo zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

d)       audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019

e)        c)verenie  konsolidovanej výi.očnej spi.ávy za rok 2019 zc)stavenej v zmysle zákona
o účtovníctve

Služby  uvedené  v predmete  zmlwy  poskytne  Štatutámy  a\`dítor  ako dodávatel' uvedených
služieb.

111.       Vykonanie i)redmetu zmlwy:

1.       Dodávateľ je  povinný  vykonávať  služby  súvisiace  s  pi.edmetom  zmluvy v  termĺnoch
dohodnutých  s odberateľom.  Služby  uvedené  v čláiku  11.  tejto  zmluvy je  dodävatel'

povinný vykonať najneskôr do 20.12.2020.

2.        Odberatel' je  povinný  dodať  dodávateľovi  podklady  nevylmutné  pi.e  poti.eby  výkonu
služieb súvisiacich s pi.edmetom zm]uvy, a to priebežne podl'a požiadaviek  dodávatel'a.

Vsúvislosti   so   spracovaním  osobných   údajov    dodávateľom   pre     i'Lčely    zákona

č. 297/2008   Z.z.   o  ochrane  pred  legalizácíoupiijmov z  ti.estnej   činnosti  a   ochrane

pred  financovaním  terorizmu  a  o  zmene  a  doplnem'  nieLstoi`ých  zákonov   (ďalej len

zákon č. 297/2008 Z.z.) má  dodávatel' ako  povinná osob postavenie    prevádzkovatel'a

vo  vzťahu  k   IS   osobných    údajov,   ktoi.ého   účel   spracúvania   vymedzuje  zákon

č.  297/2008 Z.z., a  preto  bude  osobné údaje  klienta  na účel   vykonania stai.ostlivosti

spracúvat'  v  iiitenciách  §19  zákona      č.297/2008  Z.z.  bez    st'masu  dotknuiej  osoby.

Dodávateľ   spi.acúva   achráni   osobné   údaje   v   súlade   s   ustanoveniamĺ   Nariadenía

Európskeho  Pai.1amentu  aRady  q3Ú)  2016/679  z 27.  apn'la 2016  o ochrane  ĎÍzických

osôb pri  spracúvaní  osobných údajov  a o vol'nom pohybe takýchto  údajov, ktorým sa

zrušuje   smemica   95/46fis   (všec)becné   nariadeníe   o ochrane   údajov)   (ďalej    len

„GDPR")  a zákona č.18/20]8  Z.z.  o  ochrane  osobných údajov a  o  zmene  a doplnení

iriektorých zákonov (ďalej len .,Zákon o ocluane osobných údajovĹ`), ako aj  so všetkými

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných

vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania 3hižieb z.o sti.aiiy dodávateľa, odberateľ

môže poskytovať dodávateľóvi osobné údaje rôziiych Ďzických osôb.  Odberateľ týmto

pi.ehlasuje, Že je  opiávnený tieto  osobné  údaje dodávateL'oví poskytnút'.   DodávateL' sa

piť  i'ičeJy tejto znHuvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle
čl.  4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.



Povjnnosť poskyíovať  dodávatel'ovj  potrebné   infomiácíe,  dok]ady  a  dokimentácíu

o   odberatel'ovi   majú  s jeho  súhlasom  aj   obchodní  partneri  a  právni   zástupcovia

odberatel'a.

V  pripade  výkonu  činností uvedených v článku ll., písm. a)  tejto  zmluvyje odberatel'

povinný dodať podk]ady nevyhnutné  pre  potreby  výkonu  tejio  čimosii  najneskôr do

15.11.2020.

Odberatel' je povimý pre potreby výkonu služieb uvedených v článku 11.   tejto zmluvy
zabezpečit' potrebnú súčimost' pri vykonávaní služie b súvisiacich s predmetom zmluvy.

Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatel'o\ú za účelom ich kontroly
mimo si'dla odberate]'a zodpovedá v celom rozsahu dodávateľ, a to až do momentu ich
vrátenia odberatel'ovi.

5.        V   pi.ípade,   ak   odberatel'   nepredloží   dodávateľovi   výi.očnú   správu      na   ovei.eníe,
odberateľ   rie   je   v]iej    opráiJnený   cjtovať.   časti       správy   audítora   vyhotovenej
dodávatel'om.

6.       Dodávatel'  sa  zaväzuje  vykonat'  pre  odberateľa  služby  s  odbomou  starostlivosť.ou  a
nestranne  a z auditu vypracovať spi.ávu audi'tora podl'a medzinárodných  audítorských
štandardov  (ISA),  v  ktorej  vyjadrí  názor  na  účtovm'i  závíerku.  Dodávateľ  vypracuje
a predložĺ nasledoviié výstupy:

A)       spi`áva    iiezávislého    audítora    obsa]iujúca  správu  z  auditu  účtovnej  závíerlq/

8)

a správu kinfomáciam,  ktoré  sa  uvádzajú  vo  výročnej  správe  /v  prĺpade,  a]c
dodávateľ bude mat' výročnú správu k dispozícii pred vydaním  správy z auditu
účtovnej závierky/,
dodatok k správe nezávislého audítora obsaliujúci správu k infomáciam, ktoré sa
uvádzajú vo výročnej  správe /v prípade, ak dodá`Jateľ bude niat' výročiri spi.ávu
k díspozícii po vydc"ú správy z auditu účtovnej záviei.ky/.
správa      nezávislélio      audítoi.ä     obsahujúca   si)i.ávu   z auditu   konsolidovancj
účtovnej  závjerky  a spi.ávu  k jnfomáciam,  ktoré  sa uvádzajú  v  konsolidovmej
výročnej  správe /v pri`pade,  ak  dodávateľ bude mať výročnú  správu k dispozícii
pred vydaním správy z auditu konsolidovanej účtovnej závierky/,

D)        dodatok k spi.áve nezávislého audítora obsahujúci spi.ávu k infoi.máciam, ktoré sa
uvádzajú  v konso]idovanej  výročnej  správe  /v  pi.i'pade,  ak  dodávatel'  bude mať
konso]idovanú  výi.očnú  spi.ávu  lc dispozi'cii  po  vyda]ú  s]Jrávy z auditu  účtovnej
závierky/.

7.  Dodávatel'  je  oprávnený   byt-`  pi.i'toimý  pi.i  inventarizácii  majetku a záväzkov účtovnej

jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventai.izácie v oblasti, v ktoi.ej zistil nedostatky.

8.  Štatutámy  orgán  odberateľa je   zodpovedný   za  zostaveiiie   účtovncj    záviei.ky,  ktorá

poskytuje   pi.avdivý   a  vemý  obraz  v  súlade  so  zákonom  o účtovníctve  a  Ža   intemé

kontroly,  kto`i.é  považuje  za poti.ebné.pi.e zostavenie účtovnej závierky, ktoi.á neobsahuje

významné nespráviiosti, či iriž v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní   účLoviiej

záviei.kyje šĺsiutámy  oi.gán  zodpovedii}';   za  z]iodnoteníe  schopnosti   obce  nepretižite

poki`ačovať   vo  svojej    činnosti,   za  opísanie  skutočností  týkajúcich  sa   nepretržitého

pokračovania  v   činnosti.    Odbei.ateľ   je  povimý  bez  zbytočného   odldadu  odovzdať



docĺávatel'ovÍ     všetko,    čo   pre    nehc)   získa   v    súvíslosti    s    poskytovan]'m   služíeb

špecifflcovaných  v  tejto  zmluve. Dodávateľ   je  povimý  odbei.atel'a    oboznamovať  so

skutkovým  stavom  veci  súvisiacej s poskytovam'm služieb i>odľa tejto  zmluvy.

9.   Dodávateľje  povimý  zachovať  mlčan]ivosť  o  všetkých  skutočnostiach,  o  ktorých  sa

dozvedel   v súvislosti  s  poskytovaním  služicb špecifikovaných v tejto zmluve: v zmyslc

§ 32  zákona  o   štatutámoin  audite,  okrem  výnimiek  stmovených v  § 32.   Zachovanie

mlčaiuivosti  sa nevzL'ahuje  na  zabezpečenie  splnenia  požiadavielc na prevei.enie kvality

auditu  podľa   intemých  zásad  apostupov  SKAU  a  medzinárodných   Štandai.dov   na

kontrolu   kvality    (ISQC 1 -  konti.ola   kvality  pre  fimy,  ktoré   vykonávajú   audity  a

prevei.enia finančných výkazov a zákazky na  ostatné uisťovacie a súvisiace služby).
10. Dodávateľ  považuje inrormácie,  doklady  a  iné  maĹeriály  poskytnuté  odberaiel'om  pre

p]ncnie    i)rcdmetu   zmJuvy    za    pn'sne   dôvemé.     Okiuh    pracovm'kov    dodávate]'ti

zabezpečujúcich vykonávaiúe služieb súvisiacich s  predmetom zmluvy 1]ude odberatel'ovi

vopred   písomne   oznámený.   Postup    auditu   je  oprávnený  s   audítorom   prerokúvať

hg. Eva Hamsová3  stai.ostka obce.

11.  Alc má odbei.ateľ povinnosť zverejňovať uzatvoi.ené znuuvy v zmysle zúkona č. 211/2000

Z.z. o slobodnomL pristupe k  jmfoi.máciám  a o  zmene a  doplnení  riektoiých  zákonov v

aktuálnom  znení,   je  povinný  zverejniť  túto   zmluvu  a  infomovať  dodávatel'a  o  jej

zverejnení.  Ak táto zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávatel'  nie

j e povimý poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy.

12. V zmysle Zákom 297/2008   §  10 ods.  10  o  ochi.anc  prcd legalizáciou príjmov z  treslnej

čiimosti a  o  ochrane  pi.ed  fmancovaním  tei.orizmu  a  o zmene  a  doplneiií   niektorých

zákonov  (ďalej len „zákon")  je  audítoľ  povinný overiť,  či jeho klient koná vo vlastnom

mene.  Ako    štatiitámy  orgán  ®overeiiá  osoba  štatutámym  orgánom)  i]odpisom    iejto

zmluvy  pi.ehla§ujem, že  konám ja  ako  aj   ostatní štatutámi zástupcovia a splnc)mociiené

osoby vo vlastnom meiie.

W.       Cena :

1.    Odbei.ateľje povinný zaplatiť dodávatel'ovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa

vzájomnej dohody a v zmysle cenovej pomky uvedenej v tomto článku zmlu`Jy.

2.    Odbei.ateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  dodávateľovi  za  služby  poskytnuté  a  vykonané podľa

článku 11  tejto zmluvy nasledovne:

a) za audit podl'a  štmdardov platných v Slovenskej republike vykonaiiý dodávateľom pre

odberatel'a  v  súlade  s  článkom  11.,  písm. a)  tejto zmluvy, ktorý

`1



zahŕňa  ai!d;t  účiowiej  zá`ĺ;erky zosfavenej k 31.12.2019

b) overenie výročnej správy v zmysle článku 11., pĺsm. b)

c) ovei.enie iných skutočnost]' podl'a osobitných predpisov v zmysle

článku n., písm. c)

800,- G

150,-€

50'- €
d) audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31,12.2019 v zmysle

čl, II., p]'sm. d)                                                                                                                                   550,-€

e) overenie konsolidovaiiej výi.očnej správy v zmysle článku ll., písm~. e)                   100,-€

Spolu celková cena služby podl'a čl. II.                                                                          1.650,-€

3.    Sumu uvedenú v bode 2. tohto článkupodl'a  čl.11.  je  dodávatel'  oprávnený faktu.ovať

odberateľovi nasledovne :

o    po  skončem` jeclnotlívých  prác  uvedenýcli  v čl.  H.  pred  odovzdanh`  správ}r
aud]'tora.

4.   Odberatel' sa zaväzuje `hadiť faktúru do doby splatnosti, uvedenej iia faktúre.

5.    Ceny Špecifikovaiié v tejto zmliive sL'i iwedené bez DPH. Dodávatel' iiie je plátca DPII.

6.   K uvedeným  cenám je  dodávatel'  oprávnený faktu.ovat',  v zmysle zákona o štatutámom

audite,  výdavky  ťičelovo  vynaložené  v  priamej  súvislosti  s  plnením dohodnutých prác,

ktoré budú vopred konzultované s odberateľom.

7.   Prípadiú zmena rozsahu vykonaných  služieb  špecifikovaných  v  predmete  zmluvy bude

riešenápísoimýmdodatkomkzmluve,podpísanýmobidvomazmluvnýmistranami.

V.         Platnost'zmluvy:

1.        Táto zmliiva sa uzatvái.a na dobu vykonania prác uvedených v čl. II..

2.       Táto  zmluva je  platiiá  aúčimá  odo  dňa jej  podpísania  oboma  zmluvnými  sti.anamí
azverejncnímvi`cgistrimilúv,aktejtopovimostipodliehaodberateľ.

3.        Odberatel'   môže   túto   zmliľvu   wpoyedať.   formou   písomnej    výpovede   doručenej
dodáva{el'ovi,  pričom  plat{,  že  zmluva  zaniká  ku  dňu  doručenia  písomnej  výpovede
odberatel'a  dodávateľovi.  Vo  `týpovedi  uvedie  dôvody,  ktoi.é  ho  v-iedli  k  odvolaniu
audítoi.a3  alebo  odstúpeníu  od  zmluvy  v  pi.iebehu  vykonávaiiia  auditu.     V prípade
výpovedeáiiluvyjeodberatel'povímýdodävatel'oviuhi.adiťodmenuzaúkonyapráce
vykoiianévsi'iladestoutozmluvoudodátumudoručeniavýpovededodávateľovi.

4.       Dodávateľje opráviieiiý vypovedať túto zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa
nai.ušila nevyhi"tná dôvei.a medzí nĺm a odbei.ateľom alebo  ak odberatel' neposkytuje
dodávaterovi   pc>trcbnú   súčimosť   a   iiffoi.mácie     nevyhiiutné   pre  výkon  predmetu
zmluvy.  Vpripade  výpovede  zmlwy  je  dodávater  povimý  odovzdať  odberateľovi
všetky   doklady   a iné  materiály,  ktoré  mu   do   dňa   doručenia  výpovede   odberatel'
zapožičal.(]ievzt'ahujesanadoklady,ktorédodávatel'získalakodôkazyauditu).



V1.        Záverečné ustĺ.noven ;a

1.        Túto   zmluvu  je   možné   menit`  a  doplňovať  iba  písomnými   dodatkanii   podpísanými
obidvoma zmluvnými  stranami.

2.         Prá\'ne  vzi.ahy  vypl)'Jvajúce  z  tejto  zmluvy  sa  iiadia  príslušnými  i!stano\Jeiiiami  z;ákona
č.     513/1991     Zb.,    Obchodný    ,íákomík.    vznení    neskorších    pi.edpisov    azákona
o  štatutámoiii  audite.

Dodávateľ   zodpovedá   za   k\Jalitné   vykonanie   predmetu   zmlu\Jy   aza   škodu,   ktorú
spôsobil  odberateľovi  nesprá\rnym  a nekvalitným  poskytovaním  služieb.  Nezodpovedá
však   za   vady,   ktorých   príčinou   sú   nedostatky   v dokladoch   a   iných   materiáloch
odovzdaných dodávatel'ovi odbcratel'om.

Odbei.atel`  súhlasí  so  skutočnosi.ou.  že  v  prípade  ak  dodávatel.  zaviní  svojou  činnost.ou
Škodu  odberatel.ovi,   bude  možné  poskytnúr`  údaje  odberateľa  poist`ovni,   v  ktorej  jc
dodávatel. poistený, a to výlučne za účelom  riešenie tejto poistnej  udalosti.

Odberateľ    súhlasí,    aby    dodá\Jateľ    vpri'pade    i`končenia    platnosti    zmluvy,    mohol
komunikovať s nastupujúcim aud]'toi`om/audítoi.skou  spoločnost-ou v zmys]c  §  32  odsek
6   zákona o štatutáiiiom audite.

Zmluva  sa  vyhotovuje  v dvoch  (2)  i.ovnopisoch  v slovenskom jazyku`  pi.ičom  každá  so
zmluvných strán obdiží jeden ( 1 ) i.ovnopís.

Zmluvné  stľany  vyhlasiijú,   Žc   sú   spôsobilé   na   pi.ávn€   úkony,  žc zmluvu uzavTeli  na

základe  vzájoimej  dohody a na  základe s[obodnej  a vážnej   vôle`  zmliivu   neuzatvori]i

v tiesni, am   za   nápadne   nevýhodných   podmienok,   zmlu\ĺa  je   uobená  v   predp!'saiiej

l`oi.mc` zmluvii si pozome pi.eči'tali, jej   obsahu   porozLimeli   a   na   zi]ak   súhlasiL s ňou ju

podp,'sali.

V  Šintavc`  dňa 27.10.2020

Za dodávatel`a:

Vo vinohradoch nad váhom , dňa .Á?*? .....í.? .... Äŕ.7.?+C7

/.aodbei.ateľa:


