
ZMLUVA 

o poskytova ní a udíto rs kýc h s luž ieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zá kona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v z není nes ko rš íc h pred p isov 

l. Zi\ IL UVN I~ STRANY : 

Dodávate l': Ing. Eva Ďu ržová a udítorl<a, zapísan á v zozname audíto rov S KAU , č. licencie 205 
Ve l'ko moravs ká 44 
9 11 05 Trenč ín 

LČO : 307 04 731 
Banlw vé spoj e nie : S love nská s poritel 'ňa a. s. pobočka Trenčín 

č. 6 čtu: 0041240588/0900 
(ďa l ej len "Dodávate!"') 
Odberate l': Obec Horné Naš ti ce č . 7 5 

956 4 1 Ho rné Naš ticc 
v zastúpení : 
Joze f Hede ra - s ta ros ta o bce 
lČO: 003 10433 
D I Č : 2021 053408 
Ba nlwvé spoj e nie : YUB a.s. čís lo ú čtu 0011321192/0200 

(ďa l ej len "Odberatel"') 
(dodáva tel' a od bc ra te l' spo l oč ne d'a lej len a ko "Zml uv né strany") 

ll. PREDMET ZML UVY: 

Dodávate!' sa zav~ízuj e zabezpeč i ť pre Odberate l'a v zmysle tejto zmlu vy: 

audi t ú čt o v nej záv ierky zostavenej k 3 1. 12. 20 15 v súl ade so zákonom č. 540/2007 Z.z. b a ud íto roch, audi te 
a dohl'adc nad výko nom aud itu a o zmene a doplnení zákona č . 43 1/2002 Z .z. o účtovníc tve v znen í 
neskorších predpisov (ďa l ej len "Zákon o audítoroch") a ostatnými právnymi norma mi platn ými 
v Slovenskej repu bi ike za účtovn é obdobie roku 201 5 

audi t súl ad u výročnej sp rávy zostave nej pod l'a § 20 zákona 43 1/2002 Z.z. v platnom znení s indiv iduálnou 
účtov nou závierkou 

III . YY I<ONANIE PREDi\IET U Z M L UVY: 

l . Dodávate!' jt.: po vinn )' vyko n á va ť s lužby suv1S1ace s predmetom zm luvy v termínoch dohodnutých 
s odberate l'om . S lužby uvedené v č l á nku ll . tejto zmlu vy j e dodávate l' pov inný vykonať naj neskôr do 
30.06. 20 16. 

2. Odberatel' j e povinn ý dod a ť dodávate l'ov i podk lady nevyhnu tné pre potreby výkonu s luž ieb súvis iac ich 
s predmetom zml uvy, a to pr iebežne pod l'a pož iadav iek dodávatel'a . 



3. Za vypracovan ie účto v n ej zúvierky zodpovedá štatutárny orgán účtovnej jednotky. Táto zodpovednosť 
zahr'l'í a adekvátne vedenie ú č tovných záznamov a vykonávanie postupov internej kontroly, výber a ap likáciu 
účtov , zásad a ochranu majetk u obce. 

4. Odberatel' je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku ll. , písm. a) a c) tejto zmluvy: 

• predlož iť dodávatel'ovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto č l ánku všetky doklady dokum entujúce 
činnosť odberate l'a , kto ré sú potrebné pre správne vykonanie týchto služieb, 

• zabezpeč iť potrebnC1 s účinnosť pri vykonávaní služieb súvis iac ich s predmetom zm lu vy. 

5. Odberatel' zabezpeč í získava nie in formác ií pomocou potvrdení od jeho obchodných partnerov podl'a 
požiadav iek audít ora v zmys le zá kona o audítoroch. 

6. Pred koncom aud itu starosta obce pripraví vyhlásenie týkajúce sa významných skutočností. Vyhlásenie 
nebude mať starší dátum ako je vydan ie správy. 

7. V prípade striedan ia audítorov umožní odberatel' audítorovi komunikáciu s predchádzajúcim audítorom. 
Dá súhlas predch údzajúcemu aud ítorov i na poskytnutie údajov. 

8. Odberate l' nie je pov inný poskytnúť dodávatel'ovi akékoľvek doklady alebo iné materi ály týkajúce sa 
odbera te ľa , ak dodávate !' od mi etne podp ísať protokol o ich prevzatí. 

9. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatel'ovi za účelom ich kontroly mimo síd la 
odberatel'a zodpovedá v celom rozsahu dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia odberatel'ovi. po 
vykonaní služieb uvedených v článk u ll. tejto zm luvy je dodávate!' povinný bez zbytočného odkladu vrátiť 
odberate l'ovi všetky dok lady a iné materiály od neho prevzaté. 

l O. V prípade, ak odberatcr nep red loží dodávateľovi výročnú správu na overen ie, odberatel' ni e je v nej 
oprávnený c ito vať ča s ti audítorskej správy vyhotovenej dodávatel'om. 

ll. Dodávate!' sa zaviizuj c vykon ávať pre odberate l'a služby v zmysle článku IL tejto zm luvy bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ho odbcra tel' o to požiada. 

12. Poskytn uti e služieb špcc ifiko van),ch v tej to zmluve musí byť účelné a hospodárne. 

13. Dodávate !' je po 1inný bez zbytočn ého odk ladu odovzdať odberate l'ovi všetko čo pre odberatel'a získa 
v súvislosti s poskytovaní m služ ieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávate!' je povinný odberatel'a 
oboznamovať so skutkovým sta vo m veci súvisiacej s poskytovaním sl užieb podl'a tejto zmluvy. 

14 . List odporú čan í bude vyp racovaný len v prípade, ak audítor zistí nedostatky a na základe nich list 
odporC1 ča ní. vyprac uj e. 

15. Dodávate!' je pov inný zachova ť mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súv islosti 
s poskytova ním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto 
zmlu vy. 

16. Kontak tnou osobou na stra11e odbcrate l'a je Ing. Cifrová - účtovníčka obce, na strane dodávatel'a Ing.Eva 
Ďuržová- zodpon:d ný audítor. 



17. Dodávate ľ považuje in fo rmác ie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatel'om plnenie predmetu zmluvy 
za prísne dôverné. Dok umentácia získaná pri audite je vlastníctvom dodávatel'a. Okruh pracovníkov 
dodávatel'a za bezpečujúc i c h vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy ·bude odberatel'ovi 
vopred písom ne oznámený. 

IV. CENA: 

l . Odberatel' j e povinný za p l a ti ť dodávatel'ovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podl'a vzájomnej 
dohody. 

2. Odberatel' sa zaväzuj e za p l a tiť dodá vatel'ov i za služby poskytnuté a vykonané podl'a č l ánku IL , písm.a) až 
cl tejto zmlu vy nas ledov ne 

a) za aud it podl'a štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný dodávatel'om pre odberatel'a 
v súlade s č l únkom ll. , písm. a) tejto zmluvy, ktorý za hľň a: 

audit účto vnej záv ierky, overovanie systému vykazovania a zaznamenávania informácií, systém interných 
kontrol , vyhodnoten ie inventúr 

b) aud it súl ad u výročnej správy s individuálnou účtovn o u závierkou v súlade s č l ánkom ll. písm. b) 

c) preveren ie súl ad u hospodárenia obce zo zákonom č.583/2004 Z.z. 

Spolu ceiiHmí cena služby podl'a č. ll. je 400,- € /š tyristo EUR/ 

3. Sumy uvedené v č . IV. pod l'a č l. ll. je dodávate ľ oprávnený fakturovať odberatel'ovi po vykonaní služieb 
pred odovzdaním správy audítora. 

4. Odbe ra te ľ sa zaväzuj e uhrad i ť fakt(Jru clo 15 dní odo diíaj ej obdržania. 

5. Ceny špecifi kované v tejto zmlu ve neobsahujú DPH. Dodávate!' nie je platitel' DPH 

6. K uvedeným cenú m je dodá vate!' oprávnený fa kturovať, v zmysle Zákona o audítoroch, výdavky účelovo 
vynaložené v pria mej sú vislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré budú vopred konzul tované 
s odberate l'om . 

7. Prípadná zmena rozsahu vyko naných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude. ri ešená písomných 
dodatkom k zm lu ve, podp ísaným ob idvoma zmluvnými stranam i. 



V. PLATNOSt Z~ I LU VY 

l . Táto zml uva sa uzatvá ra na dobu urč it ú a je platná a ú č inná odo di'ía podp ísania oboma stranami . 

2. Odberatel' môže kedykol'vck a bez udania dôvodu túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede 
doruče n ej d odávate ľovi , pr i čom platí, že zmluva zani ká ku dňu doručenia písomnej výpovede odberate l'a 
dodávatel 'ov i. V prípade výpovede zmluvy je odberate ľ povinný dodávate ľov i uhradiť odmenu za úkony 
a práce vykonané v súlade s touto zmlu vou do dátu mu doručeni a vý povede dodávatel'ovi . 

3. Dodávate ľ je oprá vnený vypoved ať túto zmlu vu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná 
dôvera medzi ním a odberatel'om alebo ak odberate ľ neposkytuj e dodávate ľov i potrebnú súč innosť a informácie 
nevyhnutné pre v)d<O n predmetu zmlu vy. Táto zmluva môže byť ukončená na základe písomnej dohody oboch. 

Vl. V šEO BECt rt USTANOVENIA 

l .Túto zml uvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami . 

2 .. Právne vzťa h y vyplývajúce z tejto Zmlu vy sa ri adia zákonom 513/ 199 1 Zb. Obchodný zákonn ík v znení 
neskorších predpisov a zákona o audíto roch. 

3.Dodávatel' zodpovedá za kva litné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú spôsobil odberate ľov i 

nesprávnym a nekvali tným poskytn utím služieb. Nezodpovedá však za chyby, ktorých príč ino u sú nedostatky 
v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných dodávatel'ovi odberatel'om. 

4.0dberateľ súh las í. aby dodáva te ľ v prípade u kon če ni a platnosti zmluvy kom un ikoval s nastupujúcim 
audítorom v zmysle zúkona o audítoroch § 30 odsek 6. 

S.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku , pre každú zmluvnú stranu jedno 
vyhotoven ie. 

V Tren č ín e diín 02 .06. 20 IS 

Za dodávat cl'a : 

l 


