
Obec Poproč
w

Obecný úrad Poproc^Skolská 2,044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-37/2016

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč z e rej n ila dňa
14.1.2016 na webovom sídle obce PoproČ:

dodatok č. 1 k zmluve, sp. zn. Š-37/2016

uzatvorený dňa 14.1.2016

úcinný odo dňa:15.1.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproc
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Ing. Andrea Zálepová, CA

Lesná41,04424 Poproč

Predmet zmluvy:

dopbienie bodov 7, 8 a 9 čl. II zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

V PoproČi, dňa 14.1.2016 Obflc POPROĎ
Obocný úrad Poproäró^^/\Ďsak Obecného (sadu

2- -^ ^l ^*.. .tl.

Eva Benková

zamestnanec obcejrôverený zverejňovaním



s~ ^y^

Dodatok č.l
Zmluva o poskytovaní audítorských služicb

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 540/2007 Z.z o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

v znení neskorších predpisov

(ďalej len Zmluva)

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: Ing. Andrea Zálepová, CA
w

Císlo licencie: 947

Sidlo:Lesná41,04424Poproč
IČO: 42096464

v

DIC:1023985391

Bankové spojenie: Prima banka a.s.
v

Císlo účtu: 0463686002/5600

(ďaIejlenDodávateľ)

Odberateľ: ObecPoproč
v

Skolská 2

04424 Poproč
v

ICO: 00 324639
w

DIC:2020746189
v

ZapÍsaná v štatistickom registri Štatistického úradu SR
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Císlo účtu: 0404770001/5600
Zastúpená:Ing.ŠtefanJaklovský

(ďalejIenOdberateľ)

(Dodávateľ a Odberateľ spoloČne ďaleJ len ako Zmluvné strany)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení článku:

II. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1. Dodáyateľ je povinný vykonávať služby súvisiace spredmetom Zmluvy vtermínoch
dohodnutých s Odberateľom. Služby uvedené v clánku II. tejto zmluvyje dodavateľ povinný
vykonať najneskôr do 30.06.2016.

2. Odberateľje povinný dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb
suvisiacich s predmetom Zmluvy, a to pnebezne Podľa PozladaviekDodáyateľa-v Pľ,ípade
výkonu činnosti uvedených v dánku n. tejto Zmluvyje Odberateľ poviimý dodať podklady
nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskôr do 15.05.2016.

3. Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II., písm. a) tejto
Zmluvy:
predložiť Dodávateľovi v lehote uvedenej vbode 2. tohto článku všetky doklady
dokumentujúce činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie týchto služieb,
zabezpeciť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy.



4' z.^do^y a/II,é materiály'ktoré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo
sídla Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to aŽ do momentu ich vrátenia
^^^^^^^^h^^ŕ^^^^^^^á^^^^^^^^1^Í^^?^*^^^^^^1^^^^^^^^^^'l^-.^^^^^
bez zbytočného odkladu vrátiť Odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté^

5. Poskytnutie služieb Špecifíkovaných v tejto Zmluve musí byť účelné a hospodáme.

6 ^t^-^L JlíJ^vi?.n^^L+^b:^^f?^.o^^du.i.oá^zd?ť--^beratef(!vi všetko'  ̂o.pre
Odberateľa získa^.suvlslosti s^Íposk[tovíuum ,JSJl^l"eb^s^clfikova^ych v tejto _zmlu e'
Dodávateľ je povinný Odberateľa oboznamovať so skutkovým stavom veci súvísiace
s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy.

7 Dodávateľ povazuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre plnenie
p-r?.An?l?..^mliuľ2r..za.pnsne. ,dôveme- okmh PracoTíkov dodávateľa zabeq)ečujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich spredmetom zmluvy bude odberatelbvi vopred písomne
oznámený.

8. Dodávateľje povinný zachovať mléanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoiych sa dozvedel
^l^^s^ll^^^^^í^rns eb7S^^?ľ^^iy.teÍ)"?I!?!ľ^i.a.??^ f-(Lukoľe?í
ä^? aJÍČin^ls,tl^^ Z^!^Z^ z!l^van!l?iícal!!?ľ-"l-la ne^zt^uje zabezpecenle
splnenia na preverenie kvality auditu podľa intemých zásad apostupov SKAU
^Srod^d^ľ;ťTrol^vďtySSQC l^ontrolakvalityprefin%ktorévykonávajú audity apreverenie fínancných výkazov azákazky na ostatné uisťovacie
a súvisiace služby.)

9. Odberateľ súhlasí, aby dodávateľ v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle zákona o audítoroch §30.

Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

VPoproči,dňa VPoproci.dňa /< ^ &,^-

Za Dodávateľa Za Odberateľa


