
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé
.V

sp. zn.: OcU-S-243/2017

Z ápis 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 niektoiých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
25.5.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn. OcU-S-243/2017

uxatvorenú dňa 23.5.2017

účinná od: 26.5.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
y

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Ing. Andrea Zálepová, CA

Lesná41, Poproč

Predmet zmluvy:

audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie
konsolidovanej výročnej správy

v

ObeĽ ^OPROC^^V Poproči, dňa 25.5.2017 Obecny úrad^poPrc 
úsek Obecného úradu

V

Školská 2, Of4 24 Pop-í

EvaťBenková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších prédpisov

(ďalej len Zmluva)

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ: Ing. Andrea Zálepová, CA
Číslo licencíe: 947
Sidlo:Lesná41,04424Poproé

v

ICO: 42096464
v

DIC:1023985391

Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Císlo účtu: SK80 5600 0000 0004 6368 6002

(ďalej len Dodávatel*)

Odberateľ: ObecPoproč
v

Skolská 2

04424 Poproč
v

ICO: 00324639
DIČ:2020746189

v

Zapísaná v štatistickom registri Štatistického úradu SR
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

u

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovskym, starostom obce

(ďalej len Odberateľ)

(Dodávateľ a odberateľ spoločne ďalej len ako "zmluvné strany")

Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom "audit" rozumie štatutámy audit definovaný v §2, ods. 1

zákona o štatutámom audite a pod pojmom ako "dodávateľ" sa rozumie "štatutámy auditor"
definovaný v §2, ods. 2 a 3 zákona o štatutámom audite.

II. Predmet Zmluvy:

Predmetom tejto zmluvyje:

a) Audit účtovnej závierky zostavenej podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a vykonaný v súlade so zákonom
č. 423/2015 Z. z. o štatutámom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len "zákon
o štatutámom audite").

b) Audit konsolidovanej účtovnej závierky
c) Overenie konsolidovanej výročnej správy zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve.

Služby uvedené v predpise zmluvy poskytne štatutámy audítor ako dodávateľ uvedených služieb.



III. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1. Dodávateľje povinný vykonávať služby súvisiace spredmetom Zmluvy vtermínoch
dohodnutých s Odberateľom.

Služby uvedené v článku II. a) tejto zmluvyje dodávateľ povinný vykonať najneskôr.

do 30.06. nasledujúceho roka po období, ktorýje predmet auditu.

Služby uvedené včlánku II. b) ac) tejto zmluvy je dodávateľ povinný vykonať
najneskôr do 30.11. nasledujúceho roka po období, ktorýje predmet auditu.

2. Odberateľje povinný dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb
súvisiacich s predmetom Zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Ďodávateľa. V súvislosti
so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre úcely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti aoochrane pred fmancovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 297/2008 Z. z.) má dodávateľ ako
povinná osoba postavenie prevádzkovateľa vo vzťahu k IS osobných údajov, ktorého účel
spracúvania vymedzuje zákon č. 297/2008 Z. z. , a preto bude osobné údaje klienta na účel
vykonania starostíivosti spracúvať v intenciách §19 zákona č. 297/2008 Ž. z. bez súhlasu
dotknutej osoby.

Povinnosť^ poskytovať dodávateľovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu
o odberateFovi majú sjeho súhlasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia odberateľa.

V prípade výkonu činností uvedených v článku II. a) tejto Zmluvyje Odberateľ povinný dodať
podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskôr do 15.05. nasledujúceho roka
po období, ktorýje predmet auditu.

V prípade vykonu Činnosti uvedených v Článku II. b) a c) tejto Zmluvy je Odberateľ povinný
dodať podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskôr do' 31.10.
nasledujúceho roka po období, ktorýje predmet auditu.

3 ?^^S^rJ^^Í^i^pT^ä^^ko^.^!!^b.ut^Ty^hvílŕ-kuí?ľ^ísm'_^^^
predložiť Dodávateľovi v lehote uvedenej vbode 2. tohto ôlánku všetky doklady
dokumenhyúce činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie týchto služieb,
zabezpeČiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy.

4. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté DodávateľovÍ za účelom ich kontroly mimo
sídla Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia
pdberateľovi. Po vykonaní služieb uvedených v článku II. tejto Zmluvyje Dodávateľ povinný
bez zbytoČného odkladu vrátiť Odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté.

5. V prípade, ak odberateľ nepredloží Dodávateľovi výročnú správu na overenie, odberateľ nie
je v nej oprávnený citovať časti správy audítora vyhotovenie dodávateľom.

6. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre Odberateľa služby s odbomou starostlivosťou a nestranne
a z auditu vypracovať správu audítora podľa medzinárodných audítorských štandardov (ISA),
v ktorej vyjadrí názor na účtovnú závierku. DodávateF vypracuje a predloží správu nezávÍslého
audítora obsahujúcu správu zauditu účtovnej závierky asprávu k informáciám, ktorá sa
uvádzajú vo výroČnej správe

7. Dodávateľje oprávnenýbyť prítomný pri inventarizácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky
alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
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8. Statutámy orgán odberateľaje zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivy a vemý obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za intemé kontroly, ktoré'považue
zapotrebné pre zostavenie uctovnej závierky, ktorá neobsahuje vyznamné nesprávností, ci uz
vdôsledku_podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní účtovnej závierky je štotutámy orgán
zodpovedný za zhodnotenie schopnosti úČtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti, za opísanie skutočnosti týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti. Odberateľ
je povmny bez zbytočného odkladu odovzdať dodávateľovi všetko, čo pre neho získa
v suvislostí s poskytovaním služieb špecifíkovaných služieb vtejto zmluve. Dodávateľ je
povinný odberateľa o oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním
služieb podľa tejto zmluvy.

9. Dodávateľje povinný zachovať mlČanlivosť o všetkých skutočnostíach, o ktoiých sa dozvedel
vsúvislosti s poskytovaním služieb špecifíkovaných vtejto zmluve, vzmysle §32 zákona
o štatutámom audite, okrem výnimiek stanovených v § 32. Zachovanie mlčanlivosti sa
nevzťahuje na za zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podľa
intemých zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1
- kontrola kvality pre fínny, ktoré vykonávajú audity apreverenia finaníných výkazov
a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

10. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateľom pre plnenie
predmeta zmluvy za prfsne dôvemé. Okruh pracovnfkov dodavateľa zabezpecujúcich
vykonávanie služieb súvisiacich spredmetom zmluvy bude odberateFovi vopred písomne
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oznameny.

11. Ak má odberateľ povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
znení, je povinný zverejniť túto zmluvu ainfonnovať dodávateľa ojej zverejnení. Ak táto
zmluva nieje zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávateľ nie je povinný poskytnúť
plnenie podFa tejto zmluvy.

12. VzmysleZákona 297/2008 §10ods. lOoochranepredlegalizáciouprymovztrestnej činností
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je audítor
povinny overiť, ci jeho klient koná vo vlastnom mene. Ako statutámy orgán podpÍsom tejto
zmluvy prehlasujem, že konám ja ako aj ostatní štatutámi zástupcovia a splnomocnené osoby
vo vlastnom mene.

IV. Cena:

I. 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 audit podľa štandardov platných v SIovenskej
republike vykonaný Dodávateľom pre Odberateľa v súlade s článkom II tejto Zmluvy, ktorý
zahnía:

Audit účtovnej závierky, overovanie systému vykazovania a zaznamenávania infonnácii,
systém intemých kontrol, vyhodnotenie inventarizácií 1.000 EUR

Tieto práce budú rozdelené do dvoch základných častí:
predaudit - v priebehu mesiacajanuár 200 EUR
audit účtovnej závierky 800 EUR
Audit konsolidovanej účtovnej závierky 500 EUR.

Audit súladu výročnej správy sa auditovanou účtovnou závierkou 100 EUR.

SPOLU cena audítorských sluíieb 1.600 EUR

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



V. Platnosť zmluvy:

1. Táto zmluvy sa uzatvára na dobu neurcitú.

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

3. Odberateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto Zmluvu vypovedať formou písomnej
vypovede 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
doručenia výpovede Dodávateľovi.

4. Dodávateľje oprávnený vypovedať túto Zmluvu len zo závažných dôvodov. najmä ak sa
naruSila nevyhnutná_ dôvera medzi mm aOdberateľom alebo ak Odberateľ neposkytae
Dodávateľovi potrebnu súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy.
Vprípade vypovede Zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi všetky doklady
a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede Odberateľ poskytol. Zmluva zaniká ku
dňu doručenia písomnej výpovede Dodávateľa Odberateľovi.

VI. Záverecné ustanovenia:

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

2. Právne vzťahy vyplývajúce ztejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c.
511/1991 Zb. Obchodný zákonník, vznení neskorších predpisov aZákona oštatutámom
audite.

3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy aza škodu, ktorú spôsobil
Odberateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb Nezodpovedá však za vady,
ktorých príčinou 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 Odberateľa 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 v zmysle zákona o Štatutámom audite.

6. Zmluva savyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskomjazyku. pričom každá so Zmluvných
strán obdržíjeden rovnopis.

V Poproči, dňa V Poproči, dňa /J.^ z^r^

Za Dodávateľa Za Odberateľa
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