
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé
y

Sp. zn.: OcU-S-897/2016

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 informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
21.12.2016 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvusp.zn.: OcU-Š-897/2016

uzatvorenú dňa 9.11.2016

účinnú odo dňa: 22.12.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Ing. Andrea Zálepová, CA

Lesná41.044 24 Poproč

Predmet zmluvy:
poskytnutie audítorských služieb

^

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
úsek Obecného úradu
v

Školská 2, 044 24 PopročVPoproči, dna21.12.2016 -2-

/

Ev^Benková

zamestnanec óbée poverený zverejnovaním



ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Z. z o štatutámom
audite.

(ďalej len Zmluva)

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: Ing. Andrea Zálepová, CA
v

Císlo licencie: 947

Sídlo:Lesná41,04424 Poproč
IČO: 42096464

v

DIC:1023985391

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN : SK80 5600 0000 0004 6368 6002

(ďalejlenDodávateľ)

Odberateľ: Obec PoproČ
v

Skolská 2

04424 Poproč
v

ICO: 00 324639
v

DIC:2020746189
v

Zapísaná v štatistickom registri Statistického úradu SR
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Čísloúčhi: 0404770001/5600

y

Zastúpená: Ing. Stefan Jaklovský

(ďalej len Odberateľ)

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako Zmluvné strany)

D. Predmet Zmluvy:

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy:

a) AudÍt konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016

b) Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 zostavenej vzmysle zákona
o úôtovníctve



III. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby súvisiace spredmetom Zmluvy vtemiínoch
dohodnutých s Odberateľom. Služby uvedené v článku II. a) a článku II b) tejto zmluvy je
dodávateľ povinný vykonať najneskôr do 20.12. po auditovanom roku.

2. Odberateľ je povinný dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné prc potreby výkonu služieb
súvisiacich spredmetom Zmluvy, ato priebežne podľa požiadaviek DodávateF. Vprípade
výkonu činnosti uvedených v článku II., písm. a) a b) tejto Zmluvyje Odberateľ povinný dodať
podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto Činnosti najneskôr do 15.11. po ukončení
auditovaného roka.

3. Odberateľje povinný pre potrcby výkonu služieb uvedených včlánku II., písm. a) ab) tejto
Zmluvy:

predložiť Dodávateľovi vlehote uvedenej vbode 2. tohto článku všetky doklady
dokumentujúce hospodársku činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie
týchto služieb,
zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy.

4. Odberateľ nie je povinný poskytnúť Dodávateľovi akékoľvek doklady alebo iné materiály
týkajúce sa Odberateľa, ak Dodávateľ odmietne protokol o ich prevzatí.

5. Za doklady a Íné materiály, ktoré budú poskytnuté Dodávateľovi za úcelom ich kontroly mimo
sídla Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia
Odberateľovi. Po vykonaní služieb uvedených v článku II., písm. a) a b) tejto Zmluvy je
Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Odberateľovi všetky doklady a iné materiály
od neho prevzaté.

6. V prípade, ak Odberateľ nepredloží Dodávateľovi výročnú správu na overenie, Odberateľ nie
je v nej oprávnený citovať časti audÍtorskej správy vyhotovenej Dodávateľom.

7. Poskytnutie služieb špecifíkovaných v tejto Zmluve musí byť úČelné a hospodáme.
v

8. Statutámy orgán odberateľaje zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a vemý obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za intemé kontroly, ktoré považuje
za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.

9. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre phienie
predmetu Zmluvy za prísne dôvemé. Okruh pracovníkov dodávateľa zabezpečujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberateľovi vopred písomne
oznámený.

10. Dodávateľje povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
vsúvislosti sposkytovaním služieb špecifíkovaných vtejto Zmluve, ato aj po ukoncení
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie
splnenia na preverenie kvality auditu podľa intemých zásad apostupov SKAU
a medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre fírmy, ktoré
vykonávajú audity a preverenie finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace
služby.)



IV Cena:

1. Odberateľje povinný zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie predmetu Zmluvy cenu podľa
vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku Zmluvy.

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa článku II.,
písm. a) tejto Zmluvy nasledovne:

a) za audit konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s článkom II., písm. a) tejto
Zmluvy v cene 400EUR

b) za overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 súlade s článkom II., písm. b) tejto
Zmluvy v cene 100 EUR

Spolu celková cena služby podľa clánku II. 500EUR

3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 10 dní odo dňajej obdržania.

V. PIatnosť zmluvy:

1. Tatozmluvysauzatvarado31.12.2016

2. Táto zmluvaje platná a účinná odo dňajej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

3. OdberateF môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto Zmluvu vypovedať formou písomnej
výpovede doručenej Dodávateľovi, pričom platí, že Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej
výpovede Odberateľa Dodávateľovi. Vprípade výpovede Zmluvy je Odberateľ povinný
Dodávateľovi uhradiť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade s touto Zmluvou do dátumu
dorucenia výpovede Dodávateľovi.

4. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa
narušila nevyhnutná dôvera medzi ním aOdberateľom alebo ak Odberateľ neposkytne
DodávateľovÍ potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy.
V prípade výpovede Zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi všetky doklady
a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede Odberateľ poskytol. Zmluva zaniká ku
dňu domčenia písomnej výpovede Dodávateľa Odberateľovi.

VI. Závereíné ustanovenia:

1. Túto Zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
Zmluvaými stranami.

2. Právne vzťahy vyplývajúce ztejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
511/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákona o štatutámom audite
Č. 423/2015.

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy aza škodu, ktorú spôsobil
Odberateľovi nesprávnym a nekvalibiým poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady,
ktorých pnčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných Dodávateľovi
Odberateľom.

4. Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak Dodávateľ zaviní svojou činnosťou škodu
Odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje OdberateFa poisťovni, vktorej je Dodávateľ
poistený, a to výlučne za účelom riešenie tejto poistnej udalosti.

5. Odberateľ súhlasí, aby dodávateľ v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle Zákona o štatutámom audite.



6. Ak má odberateľ povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnem niektorých zákonov v aktuálnom
znení, je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať dodávateľa ojej zverejnení. Ak táto
zmluva nieje zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávateľ nieje povinný vydať správu
audítora.

7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskomjazyku, priČom každá so Zmluvných
strán obdržíjeden rovnopis.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe
vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu neuzatvorili v tiesní, ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je urobená v predpísanej fomie, zmluvu si pozome
prečítalijej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňouju podpísali

VPoproči, dna09.11.2016 VPoproči, dna09.11.2016

Za Dodávateľa Za Odberateľa

Obecny úrae/Pqproé
DátUM.

^_^_z^//
Číslo saznamu: tífa/ fyspisu/

o7Ur7^ Wfo, .^/

Príiohy: l^bfiviye:
*

WA^^


