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Zmluva o poskytnutí audítorských

služieb

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch,
audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
I.

Zmluvné strany:

Dodávatel'

: Ing. Jozef ADAMKOVIČ, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č.491,
Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany
IČO: 30887232
DIČ: 1031355996
IČ DPH: SK1031355996
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Topoľčany, č. ú. : 316248192/0200
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lďalej len Odberatel'I
/Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako "Zmluvné
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Predmet zmluvy :

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy:
al audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad
výkonom auditu v znení neskorších predpisov lďalej len "Zákon o audítorochl a ostatnými právnymi
" v Sl ovens k ej. repu blik
normami . p latnými
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.
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2. Dodávateľ pri overovaní účtovnej závierky Odberateľa overuje tiež hospodárenie podľa ich
rozpočtov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

-2 samosprávy v znení neskorších predpisov I § 16 ods. 3 l, hospodárenie s ostatnými finančnými
prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel pre používanie návratných zdrojov
financovania.

III.

Vykonanie predmetu zmluvy :

1. Dodávate!' je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch dohodnutých
s Qdberate!'om. Služby uvedené v článku II. tejto Zmluvy je dodávate!' povinný vykonat' najneskôr do

....~~:,
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2. Odberate!' je povinný dodať dodávate!'ovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb
súvisiacich s predmetom Zmluvy a to priebežne pod!'a požiadaviek Dodávate!'a.
3.

Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II. tejto Zmluvy:
alpredložiť Dodávate!'ovi všetky doklady, dokumentujúce činnost' Odberate!'a, ktoré sú
potrebné pre správne vykonanie týchto služieb
blzabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom
Zmluvy.

4. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať Odberateľovi všetko, čo pre odberateľa
získa v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávate!' je povinný
Odberateľa Oboznamovat' so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb podľa tejto
Zmluvy.
5. Dodávateľ je povinný zachovávat' mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluve a to aj po ukončení platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy.
6. Dodávate!' považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre
plnenie predmetu Zmluvy za prísne dôverné.
7. Za zostavenie účtovnej závierky je zodpovedný štatutárny zástupca obce. Úlohou audítora je
vydať na základe vykonaného auditu výrok k účtovnej závierke v zmysle tejto Zmluvy.
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Cena:

1. Odberate!' je povinný zaplatit' Dodávate!'ovi 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. al tejto Zmluvy vo výške :
cena bez DPH :
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3. Odberatel' sa zaväzuje uhradit' faktúru do
V.

./ŕ...dní odo dňa jej obdržania.

Platnost' Zmluvy :

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

2.

Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

3.
Dodávatel' je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila
nevyhnutná dôvera medzi ním a Odberatel'om, alebo ak Odberatel' neposkytuje Dodávatel'ovi
potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy. V prípade výpovede
Zmluvy je Dodávatel' povinný odovzdať Odberatel'ovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do
dňa doručenia výpovede Odberatel' poskytol. Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede
Dodávatel'a Odberatel'ovi.
VI.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňat' iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
Zmluvnými stranami.
2.
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona Č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č.54012007 Z. z.
o audítoroch, audite a dohl'ade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.
3.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch 121 rovnopisoch
Zmluvných strán obdrží jeden 11/ rovnopis.
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Za Dodávatel'a

t». r. .tr01J .
Za Odberatel'a

,
Ing. Jozef Adamkovič
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.49l
Orgovánová 2565/7
955 01 Topol'čany

v slovenskom jazyku,

pričom každá zo

