
ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb 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)

L Zmluvné strany:
.^

ObeDodávateľ: Ing. Andrea Zálepavá, CA cný urad POPRQČ
Císlo licencie: 947

OátumSídlo:Lesná41,04424Poproč
IČO: 42096464 ^?-^?, z^
DIČ:1023985391 Podacla  (.(0: ČÍBlO .pttU:

3 - ^O'fz /zBankové spojenie: Primabankaa.s.
Číslo účtu: 0463686002/5600 ^Uohy/dtty; Z^/3>fc

Vybavujs: /^^- ^4 ^/t

-^(ďalej len Dodávateľ)

Odberateľ: Obec Poproč
y

Skolská2
04424PoproČ

u

ICO: 00 324639
y

DIC:2020746189

Zapísaná v šfätistickom registri Štatisäckého úmdu SR
Bankové spojenie: Pruna banka a.s.
Císlo účtu: 0404770001/5600

y

Zastúpená: Ing. Stefan Jaklovský

(ďalej len Odberateľ)

IL Predmet Zmluvy:

^DodavateF sa,za1?^Ile^:)^^ílťPreoď^teľavTlysle teÍto zr^^'^u<ut^lad^^o^lqJFaáYysúčtov^<3u
?^äol^í^^^?J,^í^^o^ľ^^"54^^? -^^í^ ía^tea ?^. ,^ I^m ^[tu
v znení neskorach predpisov (ďalej len Zálcon o audítoroch) a ostatnými právnymi normaiui platnými v Slovenskej
repubĽke za prvé účtovné obdobie roku 2012,

m Vykonanie predmetu Zmluvy:

1. ä^ra^le S>^S^Sn^S'^^^J^äróate?^S^nÍ^^7mjSS[S^^$?ÍÍCl1 s odberateľom'
2. Odberateľ je poyiimý dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné prc potreby výkonu služieb súvisiacich

najneskôr do 30.11.2013.
3. OdbemteľjepovimyprepofrebyvykmuslimebuvedeaýchyclM^n.psm^

??^l^ťi>DioSaSl'ov?__^lThote.uvedene),vbode.?,.toh?o.č!áDkuvšetky doklady dokumentujúce  iimosť
Odberateľa, ktoré sá potrebné pre spravne vykonanie týchto služieb,
zabezpečiť potrebnú súčiimosť pri vykonávaní služieb súvisiacich spredmetom Zmluvy.

4' o,á1^!ry1' ni,fJ^ poviím^ poskytnúť Dodávateľovi akékoľvek doklady alebo iné materiály týkajúce sa Odberateľa,
ak Dodávateľ odmietne protokol o ich prevzatí

5. Za doklady a iné materiály, Istoré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sídla Odberateľa

Ä.;?-:.s^.ÄS.íŕ^^srá,Ä-;s 
doklady a iné materiály od neho prevzaté.

6. Poskytnutie služieb špecifikovaných v tejto Zmluve musí byť účebié a hospodáme.



7. Dodávateľ je povimiý bez zbytočného odkladu odovzdať Odberateľovi v5etku, čo prc Odberateľa získa v súvislosti
s poskytovaním služieb äpecifíkovaných v tejto Zmluve. Dodávateľ je poviimý Odberateľa oboznamovať so
skutkovým stavom veci súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto Zníluvy.

8. Dodavateľ je povínny zachovať mlčanlivosť ovšetkých skutočnostiach, oktorých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovanim služieb špeciíikovaných v tejto Zmluve, a to aj po ukončení platnosti a účiimosti tejto Zmluvy.

9. Dodávateľ poyažuje infonnácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre plnenie predmetu Zmluvy za
prísne dôvemé.

IV. Cena:

1. Odberateľje poviimý zapktiť Dodavateľovi za zabe2pečenie prcdmetu Zmluvy cenu vo výške 100 ECR na
základe fakŕúry vystaveaej Dodávaterom a OdbeTateľ sa zaväzuje uhradiť fäkturu do 10 dní odo dňajej vystavenia.

2. Ceny špecifikované v tejto Zmluve sú uvedené bez DFH.

V. Platnosť zmluvy:

1. Táto zmluvy sa uzatvära do 31.12.2016.

2. Táto zmluvaje platná a účinná odo dňajej podpísauia oboma Zmluvnýmí stranami.

3. Odberal^môžekedykoľvek abezudania^dovodu tóto ^^u^ ^ove^ťfo^aou l^[so^ejv^ov^ ^CT^,aneJDodávateľovi, phtoplatí, že Znúuva zaniká ku dňu doručenia písonmej výpovede Odbemtera Dodávateľovi':
VÍ?p?de.v^FOXedf zmluvyje odberatď povumý Dodávateroviuhradíťodmenu za úkony apráce vykonané
v súlade s touto Zmluvou do dátumu doručenia výpovede Dodávatďovi.

4- ?^odávaterÍ q?ravIÍ?? v ovedať tóto Zaúuvu Irn zo závažných dôvodov najmä ak sa narušila nevyhnutná
dôvera medzi ním a Odbaaterom alebo _ak Odberater neposkytne Dodávateľovi potrebnú súčmnosť a mfonnácTe
iS^^l^.S ^pa'fe^oTCde.Ä^?"Ä.~ť
^^?^Z^5fJI?Í5"l^"??^S>^^Í^ÍS Íi^^?^čenia v^povede odberateľ poskytol. Zmluva
zamká ku dňu doručema písomnej výpovede Dodávateľa Odberateľovi.

VL Záverečné ustanovenia:

1. Túto Zmluvu je možné meaiť adoplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma Zmluvnými
stranami.

2' ftavneTCťahyvyPIyvaJúcezteJtozmluvysariadiaP"sluäiýiiuustanovemanuzákonač. 511/1991 Zb. Obchodný
zákonmk, v znení neskorších predpisov a Zákona audítoroch.

3. Dodávateľ zodpoveda za kvalitné vykoname predmetu Zmluvy aza škodu, ktoru spôsobU Odberateľovi
?e?!S??? ?^Sa?ti l.^o?y?>vaI?m,SÍU?íeb"Nez2dpole?á ^za vadyi ktorych Pdcmo^ su nedosteťky
v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných Dodávateľovi OdberateFom.

4 ^ST^i^iS1 ^ÍI?S^ISií Íi ^^a<^iÍ^O?TlSSL^^[?^ŕ^ í?ľo!Sou^k^iu..?_?beIa^e!ov1'bude
možné po^ytnúť údaje Odberateľa poisťovui, v ktorcj je Dodávatď poisteaý, a to výlučne za účelom riešeme tejto
poistaej udalosti.

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskomjazyku, pričom každá so Zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.

VPoproči,dňa V Poproči, dňa

ZaDodávateľa Za Odberateľa
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