
zmluva o wkonaní auditu

uzavretá podl'a § 269 Obchodného zákonníka č. 513/I99I Zb,.

I. Zmluvné stranv:

Objednávateí: ObecZáhorce

Zastúpený:

tčo:

Banka :

čírlo účt., ,

Dodávatel':

Ičo:
DIČ:

Banka :

číslo účt,r:

PaeDr. Branislav KáZmer - starosta

003 196 94

Prima banka, a. s.

SK09 5600 0000 0060 5000 7005

Ing. Iludovit VICIAN, štatutárny audítor,

licencia č. 82,

Lánska934/25,

017 01 PoV. BYSTRICA

40,7Il820

1023096910

čSoB, a. s.

SK58 7500 0000 0040 0802 3870
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II. Druh a množstvo obiednávanÝch služieb

Objednávatel' si podpisom telío zmhxry záviizne objednáva od dodávateťa poskytnutie

nasledovných služieb:

1. Preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovernosti zostavenia účtovnej

závierky obce zostavenej k31. 12.2016.

2. Preverenie metodickej správnosti zúčtovania účtovných dokladov a lykonanie
ostatných testov podl'a ISA a overenie súladu používaného systému účtov-
níctva s požiadavkami zál<ona č. 43112002 Z.z. o účtovnictve a ďalšími
normami viťúcimi sa na účtovníctvo obce, kontrola príprar,y, priebehu a

qýsledkov inventarizácie majeíkll a závMkov objednávateťa.

3. Overenie dodržiavania zásad zíkona o rozpočtoúch pravidlách územnej

samosprály č. 583/2004 Z.z. o rozpočíor"ých pravidlách územnej samo-

sprály a hodnovemosti zostavenia Záverečného účtu obce a Výročnej správy.

4. Vypracovanie audítorskej sprály o ýsledkoch auditu účtovnej závierky
zostavenej k31. 12. 2016. Správa sa r,yhotoví v dvoch exemplároch, po
jednom pre obe zmlur.né strany. Správa nezávislého audítora sa móže
zverejniť. Ostatná písomná a ústna komunikácia audítora je dóverná.

III. Podmienkv poskvtovania služieb

@:

l. Vy.tvoriť počas previerky pre pracovníkov dodávateťa služieb pdmqq4§l_prig:
storové podmienky. zabezpečiť posk},tovanie potrebných podkladov k preverovaným

skutočnostiam a vysvetliviek k zvoleným postupom účtovania kompetentným
pracovníkom objednávateťa, ktoní,Ťn bude menovite H. Badová.

2. Posk}tnúť na nahliadnutie všetky doklady, ktoré boli podkladom pre auditované
účtovné operácie alebo s nimi súviseli (zápisnice, zápisy o kontrole, zmluvy a pod.),

ako aj podpísať Prehlásenie vedenia účtovnej jednotky v zmysle ISA.

3. Uhradiť dodávatel'ovi cenl, za ktoru boli posk}tnuté služby najneskór do 7 dní po

r,ystavení ťaktíry za vykonanú prácu, pričom za úhradu zmluvné strany považujú
pripísanie dohodnutej sumy na účet dodávatel'a, prípadne jej prevzatie v hotovosti

dodávatel'om.

B. Dodávatel' sa zavázuie:

1. Vykonat'práce obsiahnuté v bode II. tejto zmluly v termínoch podl'a bodu IV. tejto

zmluvy, pričom sa bude v primeranej miere pridržiavat' auditorských štandardov ISA.
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2. Zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria služobné tajomstvo

objednávateťa a s kto{ými sa oboznámi pri l"ýkone prác spojených s previerkou. Tejto

mlčanlivosti ho móže zbavit' len súd alebo písomný súhlas objednávatefa.

3. Pri pdpadnom meškani s platbou za pos§tnuté služby sa pri penalizácii pridržiavať

§ 369 Obchodného zákonnika.

4. Vrátiť objednávateťovi všetky predložené doklady a dokumenty, ktoré používal pri
previerke a oboznámiť ho s tým, ktoré doklady si okopiroval ako ner,ryhnutnú doku-

mentáciu audítora pre potreby vedenia jeho spisu o klientovi.

IV. Termín wkonania previerkv

Zmluvlé strany sa dohodli, že previerka za podmienok uvedených v bodoch II. a III.

bude zahájená po vzájomnej dohode 4. 9. 2017. Dohodnuté práce predstavujú audit

riadnej účtovnej závierky obce zostavenej k 31. 12. 2016, audit Záverečnóho účtu a
Vyročnej sprály obce.

v. cena za wkonanie previerkv

1. Na základe súhlasu oboch zmluvných strán bola stanovená cena za práce špeci-

fikované v bodoch II. a IV. na sumu 630,- €.

2. Cena pokqýwa všetkv bežné náklady dodávateťa, viacnáklady je možné dofak-

túrovať len v prípade nemožnosti ukončiť práce v dohodnutom čase s dóvodov časo-

vých sklzov v predložení požadovaných dokladov alebo dokumentov, či v prípade

neočakávaných udalostí napr. charakteru živelnej pohromy. Dofakturovanie takýchto

viacnákladov je povinný dodávateť oznámiť pred tým, ako sa ich rozhodol r}ričtovať
objednávateťovi a po jeho súhlase s ich l"ýškou.

3. Dodávateť nie je platiteť DPH a cenaju preto neobsahuje.

VI. Platnost' zmluw

Zmluva nadobúda platnost'dňom podpísania a možno od nej odstúpiť len po

vzájomnej dohode písomným lyhlásením podpísanlim zástupcami oboch zmluvných
strán na základe neplnenia zmluvných podmienok obsiahnutých v bodoch II, n, IV
alebo V.

Platnosť zmlur,y končí dňom lydania poslednej sprár,y audítora o audite

s qýnimkou bodu IILB.3., ktor"ý prestáva platiť po zaplateni všetkých závázkoy

objednávateLa r,rypllivajúcich z tejto zmlulry.
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Obidve zmluvné strany dostanú jeden exemplar zmluly a každý z nich má rovnakú
platnosť.

Y Zélhorciach, 4. 9. 2017.

Dodávatel':

at{,
i// /L^}-.-

...................... )

audítor /
/


