
zmluva o vykonaní auditu

účtovnei závierky zostavenei k31. 12.2017

uzawetá podlia § 269 Obchodného zá{<onníka č. 5|311991 Zb-

I. Zmluvné stranv:

objednávatef: obeczáhorce

Zasíúpený: PaeDr. Branislav Kázmer staíosta

Ičo: 003 196 94

Banka : Prima banka, a. s.

Čís1o účtu: SK09 5600 0000 0060 5000 7005

Dodávatef: trng. íudovít VICIAN, štatutárny audítor,

licencia č. 82,

0170i PoV.BYSTRICA

IČo: 40111820

DIČ: 1023096910

Banka: ČSOB. a. s,

Číslo účtu, SK58 7500 0000 0040 0802 3870
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II. Druh a množstvo o'b jeelnóvanrích služieb

objednávatef si podpisom tejto zmluvy závilzne objednáva od dodávatel]a poskytnutie

nasledovných siužieb:

i. preverenie správnosti, kompletnosti a hodnovemosti zostavenia účtovnej

závierky obce zosta,,,enej k 31. 1,2.201,7.

2. preverenie neroiiickej správnosti zúčtovania účtovných dokladov a vykonanie

ostatných testov podl'a ISA a overenie súladu používaného systému účtov-

níctva s po:žiai,avliaini zákona č. 43112002 Z.z. o uďovníctve a ďalšími
norr-rami viažúcin:l sa na účtovníctvo obce, kontrola prípravy, priebehu a

výsledkov inver-Ltarizácie majetku a záv ázkov objednávateťa.

3. Overenie Cociižiavania zásad zákona o rozpočtoých pravidlách územnej

samosprári1,, č 583/2001 Z.z. o rozpočíoqých pravidlách územnej samo-

správy a hoC:".ci,eí1losti zostavenia Záverečného účtu obce a Výročnej sprálry,

4. Vypracol,alle aucii:oískej sprárry o ýsledkoch auditu účtovnej závierky

zostavenej '. ]1. i2. 2017. Správa sa vyhotoví v dvoch exemplároch, po

jednom pl,e obe zr_luvné strany. Správa nezávislého audítora sa móže

zvelejniť. C:,,::;:á _lísomná a ústna komunikácia audítora je dóvemá,

III. Podřúpíi l,iri pq; i i:,ll;o]|r.{j4_9iužlgb

A. Obiednávatel' s:] _ler:!'.,]je :

1 . Vl,tvorit' nočas -,13ll19,i11, pre pracovníkov dodávatel'a služieb Dnmerane Díle-
k preverovaným

kompetentn;imskutočnosiia_:: a ,,:,:,,:"._," l"k k zvoleným postupom účtovania
pracovníkom objeclnávateia, ktorlýnr bude menovite H. Badová,

2. Posk}tnút, na i:aillajl;::i: všetky doklady, ktoré boli podkladom pre auditované

účtot_né operácie a,ie'lr : l.i,:-ri súr,,iseli (zápisnice, zápisy o kontrole, zmluly a pod,),

ako aj poCpislť !,:;],]::_ , . .:Cenia účtovnej jednotky v zmysle ISA,

3. uhradit" dodávaivl or, i c.í.u. zaktorú boli poskynuté služby najneskór do 7 dní po

lystaveni laktúry ,z,: ,,,.,]i,^,,lanú prácu" pričom za úhradu zmluvné strany považujú

piipísanie coilcdl ., :!.,].-\ ]1. í:čet dodávateťa, prípadne jej prevzatie v hotovosti

dodávatel"on.

B. Dodávate ji' sa z:,,, i:* ic:

1. Vykonať práce obsia].1nuié v boi]e II. tejto zmluvy v termínoch podra bodu IV, tejto

zmluvy, pričorr, sa buie v -orirneranej miere pridržiavať audítorskÝch štandardov ISA.
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2. Zachovať mlčanlivost' o skutočnostiach, ktoré woria služobné tajomstvo

objednávatel'a a s k-:orý;ni sa oboznámi pri ýkone prác spojených s previerkou. Tejto

mlčanlivosti ho móže zbavi1' len súd alebo písomný súhlas objednávatel'a.

3. pri prípadnom n-}eškaní s platbou za poskytnuté služby sa pri penalizácit pridržiavať

§ 369 Obchodrreh , ,,,., - :,'.:a.

4. vrárit, objednár,aie, :vi všetky predložené doklady a dokumenty, ktoré používal pri

previerke a oboznar,i.' :lo s iýn. ktoré doklady si okopíroval ako nelyhnutnú doku-

mentáciu audítora ,Dr:-ol,rreby vedeniajeho spisu o klientovi.

lV. Terrnín v_*i;or_::,__,, ,,r_-, !ťrÁ\

Zmluvné strany sa Co,rcCll. že previerka za podmienok uvedených v bodoch IL a III,

bude zaháj ená po l,zá;cnnej dohode 28. 6. 2018. Dohodnuté práce predstalujú audit

riadnej účtcvr,;, ; -: ., ,,\._, zostavenej k31. 12, 2017, aldit Záverečného úětu a

Vliročnej spl,ár,,1, cbce,

V. Cena za vvkq+_a:l.e_2191 i,!rk\/

1. Na zákia<le súi:.as-; oioch zmiuvných strán bola stanovená cena za práce špeci-

fikované v bociocil I_, : i',,', na sumu 690,- €.

2. Cena pc-,-:) ,, _ __... . ,l:_j]ékladvl!9dii!a Ia, viacnáklady je možné dofak-

túrovat, len v prío:ce llel^.ožtrosti ukončiť práce v dohodnutom ěase s dóvodov časo_

vých sklzor \, ai,.;: ,. ] .]_]: ;,,lžadcvaných dokladov alebo dokumentov, či v prípade

neočakávanj,,c1: .;1a,c;,:. rap:,. charakteru živelnej pohromy. Dofakturovanie takýchto

viacniikladov je pcYir,r.i driá,vatel, oznámiť pred tim, ako sa ich roáodol vyričtovat'

objednávatel ovi a ].,' ., ',:- j,!i-.rilse s ich l}škou.

3, Dodár,atel' Iii:.'_ , ],.,3]'lP}l a cena ju preto neobsahuje.

VI. Platn,gs"' z:i] _,,_. ,

Zmluva ilado,;.ltll-. l;iainosť dňom podpísania a možno od nej odstúpiť len po

vzájomnej ciohocie Disci.,rnvm vyhlásením podpísaným zástupcami oboch zmluvných

strán na zá1;1,1č? ":":]:.i,,ia z:rriuvných podmienok obsiahnutých v bodoch II, ilI, IV
alebo V.

Platnost' z:.:.,:,1, l_,.lč1 iňcm vydania poslednej sprály audítora o audite

s v,ýnirrrliou !rC:, :,,1.1 . 1:tr1', prestáva platiť po zaplateni všetkých závázkov

objednávatei:,: ,;:l,: ,' .- ,.;::l,- t tejtc zmluvy,
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obidve zmluvné si.li],v dostanú jeden exemplar zmluly a každý z nich má rovnakú

platnosť.

Y Záhorciach.28. ó. 2N 1 8.

l
Objednár,::ie 

': ,,,,. l .. Dooavatel: 7

,,ffi


