
ZNILUvA
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podťa § 269 ods, 2 zákona ě, 5l3lI99I Zb.,

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
číslo zrnluvy : 900I12017

(ďale.i len,,zmluva")
I. zmluvné strany:

Dodávatel' : lng. Marián Pétcri audítor, č. licencie 772
Číslo živnostenslrého registra: 405-2854, Obvorlný úrad Šal'a
so sídlorn: Sládlrovičova 2045/49. 9270l Sal'a
tČo ; tlt]79955
tČ npll ; SKl027596658

(d'alej len,,dodávaleI"')
Odberatel' : Obec Gáň

zastťrperrá: Mgr. Denisa Ivančíková
so sídlorn: Obec Gáň
IČo : 00305944
DlČ :2021153552

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

Pre ťrčely te.jto zrnluvy sa pod pojrnom,,audit" rozulnie štatLrtárny audit definovaný v §2, ods.1 zákona o
Štatutárrlorl audite a pod pojrnorn ,,dodávatel"' sa rozutnie ,,štatutárny audítor" alebo "audítorská spoločrrost"'
definovaní v §2, ods.2 a 3 zákona o štatutárnonr audite.

lI. Predmet zmluvy:

Prednretotrr tejto znrluvy je;
a) audit účtovnej závierky zostavenej 1<31J2.2016 lpodl'a zákona č.43l12002 Z.z. oúčtovníctve

v zrrení rreskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o ťrčtovníctve") a vykonaný v súlade so záI<ononl č.
423l20l5 Z. z. o štatr"rtárrrorn audite a o zlneIle a doplnení zákorta č. 43ll2002 Z.z. o účI"ovtlíctve
v znení neskorších predpisov v platnom znení (d'alej len,,zákon o štatutárnoln audite")
overenie výročnej správy za rok2016 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve,
audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016,2
overenie konsolidovanej výr,očnej správy zarok2016 zostavenej v zrnysle zákona o účtovníctve.
Overenie iných skutočností podla osobitných predpisov zarok2016 - (sem sa uvedú požiadavtql
podl'a inlicfu zákonov napr. zákon č.583/2004 Z.z. v platnom. znení, zákon č.85/2005 o politiclEch
stranách. a poli.tických hnutiach, zókon o subjektoch poslqtujucich všeobecne prospešné ,služby,
zákon. o nadáciách a pod.

SluŽby uvedené v predmete ztnluvy poskytne štatutárny audítor ako dodávatel' uvedených služieb.

lll. Vyl<onanie predmetu Zmluvy:3
l. Dodávatel' je povinný vykorrávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch dohodnutých

s odberatel'om. Služby uvedené v článku ll.a) tejto zmluvy je dodávatel' povinný vykonať najneskór do
31.12.2017 Služby uvedené v článku II.b) tejto zmluvy je dodávatel' povinný vykonať na.jneskór do
31.12.2017

2. Odberatel'je povinný dodať dodávatel'ovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb súvisiacich s
predmetom ztnluvy, a to priebežne podl'a požiadaviek dodávatel'a. V súvislosti so spracovaním osobrrých
údajov dodávatel'om pre účely zákona č.29'712008 Z.z, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred íinancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len
zákon č.29712008 Z.z.) má dodávatel'ako povinná osoba postavenie plevádzkovatel'a vo vzťaliu k IS
osobnýclr údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuj e zákon č.29112008 Z.z., a preío bude osobné údaje

1 Zmluva mÓže byť uzavretá na viac rokov, resp. na dobu neurčitú (viď bod V,l). V takom prípade je potrebné
upraviť dátumy, ktoré sú uvedené v tomto vzore len ako príklady.

2 Body c\ a d\ sa použijú len v prípade auditu konsolidovaných závierok, resp. auditu samosprávy a
nepodnikatel'ských subj ektov.
3 Dátumy uvedené v tomto článku slúžia len ako príklad, audítor si stanoví vlastné termíny. Tal<isto aj v článku
IV.

b)
c)
d)
e)



J.

klienta na účel vyl<onania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 zákona č.29112008 Z,z. bez súhlasu
dotknutej osoby.
Povinnost' poskytovať dodávatel'ovi potrebné informácie, doklady a dokumentácitr o odberatel'ovi majú
sjeho súhlasom aj obclrodní paftneri a právrri zástupcovia odberatel'a.
V prípade výkonu činnosti uvedených v článku II., písm. a) tejto zrnluvy je odberatel' povinný dodat'
podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskór do 31.3.2017, resp. do 30.6.2017 pre
plnenia uvedené v článku II. písm. b) tejto zmluvy.
Odberatel' je povinný pre potreby výkontr služieb uvedených v článku Il,, písm. a) tejto zmluvy zabezpečit'
potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiaciclr s predmetom zrnlr"tvy.
V prípade ak účtovná jednotl<a neposkytne audítorovi všetky požadované doktrrnenty k dáturntt ttrčenérnu
v bode 2. tohto článku sa termín ukončenia auditu a vydania správy posťrva na 60 drrí po vydarrí poslednélro
dokumentu.
Oclberatel' sa zavazvje vydať al<tuálne prehlásenie vedenia írčtovnej jednotky k dáturnu správy.
Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatel'ovi za účelorn iclr kontroly mimo sídla
odberatel'a zodpovedá v celom rozsahu dodávateť, ato až do momentu ich vrátenia odberatel'ovi.
V prípade, ak odberatel' nepredloží dodávatel'ovi výročrrú správu na overenie, odberatel' nie je v nej
oprávnený citovať časti správy audítola vyhotovenej dodávatel'orn.
Dodávatel' sa zavázule vykonať pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou a nestranne a z auditu
vypracovat'správu audítora podl'a medzinárodných audítorských štandardov (ISA), v ktorej vyjadrí názor
na účtovnú závierku. Dodávatel'vypracuje a predloží nasledovné výstupy:
A) správa nezávislého ar-rdítora obsahujúca správu z auditr,r účtovnej závier|<y a správu k inforrnáciárn,

ktoré sa uvádzalú vo výročnej správe (v prípade, ak dodávatel'bude mať výročnťr správu k dispozícii
pred vydanírn správy z auditu účtovnej závierky),

B) dodatok k správe nezávislého audítora obsahujúci správu k irrformáciám, ktoré sa uvádzajťt vo
výročnej správe (v prípade, ak dodávatel'bude mať výročnú správu k dispozícii po vydaní správy z
aud itu účtovn ej záv ierky),

C) správa nezávislého audítora obsahujúca správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správu
k inforrnáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe (v prípade, ak dodávatel'bude
mať konsolidovanú výročnťt správu k dispozícii pred vydaním správy z auditLt konsolidovanej
účtovnej závierky),a

D) dodatok k správe nezávislého audítora obsahujúci správu k informáciárn, ktoré sa rrvádza.jú v
konsolidovanej výročnej správe (v prípade, ak dodávatel'br-rde mat'korrsolidovanťr výročnú správu k
dispozícii po vydaní správy z auditu ťrčtovnej závierl<y),s

Dodávatel' je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii rnajetku a závázkov účtovnej jcdnotky alebo
vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
Štatr.rtárny orgán odberateťa je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytLrje pravdivý
a verný obraz v súrlade so zákonom o ťtčtovníctve a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje výzrrarnné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo
chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhoclnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie sktttočrrostí týka.júrcich sa nepretržitého
pokračovania v činnosti. Odberatel'je povinný bezzbytočného odkladu odovzdať dodávatel'ovi všetko, čo
pre neho získa v súvislosti s poskytovanírn služieb špecifikovaných v tejto ztnluve. Dodávatel' je povinrrý
odberatel'a oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s posl<ytovaním služieb podl'a tejto zmlr,rvy.
Dodávatel' je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých sktttočnostiach, o ktorých sa dozvedel v sťrvislosti
s poskytovaním slr.ržieb špecifikovaných v tejto zmluve, v zmysle §32 zákona o štatutárnom audite, okrem
výniniek stanovených v §32. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťalruje na zabezpečenie splnenia požiadaviek
na preverenie kvality auditu podl'a interných zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na
l<ontrolu kvality (ISQC l - kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných
výkazov azákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).
Dodávatel' považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatel'om pre plnenie predrnetu
zrnluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávatel'a zabezpečujúcich vykonávanie služieb
súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberatel'ovi vopred písonrne oznámený.
Odberatel'berie na vedomie, že podl'a § 19 odsek 2 zákona účtovníctve, dodávatel' musí byť schválený ako
audítor ročnej účtovnej závierky na valnom zhrornaždení alebo členskej schódzi odberatel'a. Dodávatel'
v prípade svojho neschválenia valnýrn zhromaždenim alebo členskou schódzou je povinný vydať správu
audítora s uvedením informácie v odseku Iné skutočnosti, že sa jedná o dobrovol'ný audit.6

a tento bod sa použije len v prípade auditu konsolidovanýclr závierok.
5 tento bod sa použije len v prípade auditLr konsolidovaných závierok.6 tento bod sa použije len v prípade auditu podnikatel'skýclr sLrbjektov

4,

5.

6.

7.

8.

9,

l0.
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12, Ak má odberatel'povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákonač.21112000 Z.z. o slobodnorn
prístupe k inforrnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom zneni,je povinný zverejniť
túto zrrrluvu ainformovat' dodávatel'a ojej zverejrrení. Ak táto zm7uva nie je zverejnená vzmysle
uvedeného zákona, dodávatel' nie j e povinný poskytnúť plnenie podl'a tejto zmhlvy .

13. V zmysle Zákona297 12008 § 10 ods. 10 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovanítn terorizmu a o znene a doplnení niektorých zákonov d'alej len ,,zákon").je audítor
povinný overiť, či jeho klient koná vo vlastnom rnene. Ako štatutárny orgán (poverená osoba šatutárnym
orgánom) podpisorn tejto zmluvy prehlasujem, že konán ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia
a spltromoctrené osoby vo vlastnom mene.

IV. Cena:
1. Odberatel' je povinný zaplatiť dodávatel'ovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podl'a vzájomrrej

dohody a v znrysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.
2, Odberatel' sa zavázuje zaplatiť dodávatel'ovi za služby poskytnuté a vykonané podl'a článku I I. tejto zmIuvy

nasledovtre:
a) za audit podl'a štandardov platných v Sloverrskej republil<e vykonaný dodávatel'om pre odberatel'a

v súlade s článkorn ll., písm. a) tejto ztnluvy, ktorý zahřňa audit účtovnej závierky zostavene.|
k3l.12.2016
Tieto práce budú rozdelené do dvoch základných častí:

. pledaudit - realizácia do 30.4.2017

. audit účtovnej závierky - realizácia do 31.12.2017
Spolu cell<ová cena služby podl'a čl. II. písm, a)

b) overenie výročnej správy v zmysle s článkom II. písm. b)
Spolu celková cena služby podl'a č1. IL písrn. b)

c) audit korrsolidovanej účtovnej závierky k31.12.2016 závierkou v zmysle článku II. písrn. c)7
Spolu celková cena služby podl'a čl. II. písm. c) nezostavuje- €

d) overenie konsolidovanej výročnej správy v zmysle článku II. písm. d)8
Spolu celková cerra služby podl'a čl. lt. písm. d) nezostavuje- €

e) overenie iných skutočrlostí podl'a osobitných predpisov v zrnysle článku ll. písrn. e)9

500_ €

200- €

l50-€
850- €

Spolu celková cena služby podl'a čl, lt. písrrr. e)
Spolu cellrová cena služby podl'a čl. II.
3. Surny uvedené v bode 2. tohto článku podl'a č1.Il. je dodávatel' oprávnený fakturovať odberatel'ovi

nasledovne:
o 50oÁ + DPH po realizácii prác na predaudite (priebežnom audite),
o 50oÁ + DPII spolu s vyúčtovanírn celkovej ceny po vykonaní ostatných služieb uvedených v 2.

časti auditu pred odovzdaním správy audítora.
4, Odberatel'sazavázuje uhradiť faktúru do l5 dní odo dňajej obdržania.
5. CenY Špecifikované v tejto zm|uve sú uvedené bez DPH. Dodávatel'je oprávnený k uvedeným cenám

ťaktLtlovať DPII podl'a platných právnyclr predpisov, v prípade, že je plátca DPH,
6. I( uvedenýrn cenám je dodávatel' oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o štatutárnom audite, výdavky

ÚČelovo vynaložené v priarnej súvislosti s plnenírn dohodnutých prác, ktoré budú vopred konzultované s
odberatel'om. V rámci auditu sú plánované 4 cesty do sídla spoločnosti resp. účtovnej jednotky, všetko bucle
fal<turované zakaždý kilorneter 0,7 Eura.

7. Ptípadná zlnella rozsalru vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená písornným
dodatkorn k ztnluve, podpísaným obidvorna zmluvnýrni stranami.

V. Platnosto zmluvy:
l . Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú za rok 20 16

2. Táto zmluva je platná aúčinná odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami|0 azverejneníln
v registri zrllúv, ak tejto povinnosti podlieha odberatel',

7 tento bod sa použije len v prípade auditu konsolidovaných závierok.8 tento bod sa použije len v prípade auditu konsolidovaných závierok.9 tento bod sa použije len v prípade, že sa aplikuje písrn. e) v článku II.

10 Ak rná odbelatel' povinnost' zverejňovať uzatvorené zrnluvy v zmysle zákona č.21112000 Z.z. o slobodnonr

Prístupe k irrforrnáciárT a o zlIene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, zmluva nadobúda účinnost'

dňom nasledujúcirn po jej zverejnení.



3. Odberatel' móže túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede dortrčenej dodávatel'ovi, pričom platí,
že zmluva zaniká ku dňu doručenia písornnej výpovede odberatel'a dodávatelovi. Vo výpovedi uvedie
dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu audítora, alebo odstúpeniu od zmlltvy v priebehu vykonávania auditu.
V prípade výpovede zrnluvy je odberatel' povinný dodávatel'ovi uhradiť odmenu za úkony a práce
vykonané v súlade s touto zmluvou do dáttrmu dorr,rčetlia výpovede dodávatel'ovi,

4. Dodávatel' je oprávnený vypovedať túto zmluvr,r len zo závažných dóvodov, najrná ak sa narušila
nevyhnutná dóvera medzi ním a odberatel'om alebo ak odberatel' neposkytLrje dodávatel'ovi potrebnťt
sťrčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy. V prípade výpovede zrnluvy je dodávatel'
povinný odovzdať odberatelovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa dorLrčenia výpovede
odberatel'zapožičal (nevzťalruje sa na doklady, ktoré dodávatel'získal ako dókazy auditu).

vl. záverečnóustanovenia:
1, Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanýrni obidvoma zmluvnými

stranami.
2. Právne vzt'ahy vyplývajúce ztelto zmluvy sa riadia príslušnými ltstanoveniami zákona č. 51311991 Zb.,

Obchodný zákonník, y zneni neskorších predpisov azákona o štatutárnorn audite,
3. Dodávatel' zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zrnluvy a za škodu, ktorú spósobil odberatel'ovi

nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady, ktorých príčinou sú
nedostatky v dokladoch a iných rnateriáloch odovzdaných dodávatel'ovi odberatel'om.

4. Odberatel'súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak dodávatel'zaviní svo.iou činrrosťou škodu odberatel'ovi,
bude možné posl<ytnúť údaje odberatel'a poisťovni, v ktorej je dodávatel'poistený, a to výlučrre za účelom
riešenia tejto poistnej udalosti.

5. Odberatel' súhlasí, aby dodávatel' v prípade ukončerria platnosti zmluvy, rnol-tol kornunikovať
s nastupujúcim audítorotn/audítorskou spoločnosťou v zrnysle § 32 odsek 6 zákona o štatutárnom audite.

6. Ztnluva sa vyhotovuje vdvoch (2) rovnopisoch vslovenskom jazykLr, pričom každá so zmluvnýclr strán
obdrží jeden (l ) rovnopis.

7. Všetky špecifické časti, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia osobitnýrni obchodnými podmienkami pre
audítorské služby uvedené v prílohe č.2, ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými
v prílohe č. 1, ktoré sú neoddelitel'nou časťou teito zmluvy. ll

8. Zmluvné strany vyhlasuju, že sú spósobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe vzájomnej
dohody anazáklade slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili vtiesni, ani zanápadne nevýIrodných
podrnienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozlrmeli
anaznak súhlasu s riouju podpísali.

, (íJ.$.L7,{w
V Sali, dňa ...........,..............,.,.......... V Gáni, dňa ...,.....

za odberatela

/r. l. &l/
za dodávatel'a

,ž,-\

l l Je na rozhodnutí audítora, či použije Prílohu 1 a Prílohu 2. Pokial' ich aLrdítor nepoužije, odsek 7 v článku VI
tejto zmluvy sa vymaže.
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