ZMLUVA O AUDÍTORSKEJ CINNOSTI
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podla § 269, ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova § 20 zákona c. 540/2007 Z.z. o audítoroch
a Slovenskej komore audítorov /dalej len Zmluva!
l. Zmluvné strany
Audit Consult CD, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473
093 Ol Vranov nad Toplou
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vo vložke císlo: 11263/P
zastúpená:
Ing. Drahomíra Maskalová, audítor a konatel spolocnosti
ICO:
36456471
DIC:
2020000741
Oprávnená prevádzat audítorskú cinnost
s licenciou císlo SKAU 187 /dalej len Dodávatel/
a
OBEC NIŽNÝ KRUCOV
093 Ol Nižný Krucov
okres Vranov nad Toplou
zastúpená: starosta obce
ICO:
00332615
DIC:
2020630260/dalej len Odberatel/
/Dodávatel a Odberatel spolocne dalej len ako Zmluvné strany/

II. Predmet zmluvy
Dodávatel sa zaväzuje zabezpecit pre Odberatela v zmysle tejto Zmluvy:
a! audit overovanej úctovnej závierky
odberatela, audit súladu výrocnej správy
a rozpoctového hospodárenia s overovanou úctovnou závierkou v zmysle zákona c.540/2007
Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a ostatnými právnymi normami platnými
v Slovenskej republike, zostavenej úctovnou jednotkou ku koncu overovaného úctovného
obdobia v zmysle zákona o úctovníctve
b/ spracovanie správy nezávisleho audítora o overení majetkovej a finacnej situácie úctovnej
jednotky za overované úctovné obdobie v ktorej audítor vyjadrí názor na overovanú úctovnú
závierku a rozpoctové hospodárenie a správy nezávisleho audítora o súlade výrocnej správy
s overovanou úctovnou závierkou
c/ dodávatel vyhotoví pre odberatela správu audítora o overení úctovnej závierky
v štandartnom formate, ktorý bude zviazaný trikolórou a prelepený lepiacou páskou
s podpisom audítora. Podpis audítora slúži len na potvrdenie kompletnosti audítovaných
dokumentovanie na potvrdenie súhlasu s údajmi uvedenými v úctovnej závierke.
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-2dl dodávatel dalej vydá audítorsku správu o overení úctovnej závierky s overovanou
úctovnou závierkou volnú nezviazanú pre úcely rozmnoženia alebo reprodukovania vo

výrocnej správe alebo iných dokumentov - verejnej sútaže a na zverejnenie v RUZ.
Dodávatel vydá správu nezávisleho audítora o súlade výrocnej správy s overovanou úctovnou
závierkou za tých istých podmienok ako správu nezávisleho audítora. V tejto súvislosti je
odberatel poucený, že takéto audítorské správy je možné použit len v presne špeciálne
dohodnutých prípadoch a za nedodržanie dohodnutých podmienok alebo za zneužitie takto
vydaných audítorských správ si audítor uplatní svoje oprávnené nároky
III. Vykonávanie predmetu Zmluvy:

1. Dodávatel je povinný vykonával' služby súvisiace s predmetom Zmluvy v termínoch
dohodnutých s Odberatelom. Služby uvedené v clánku II. tejto zmluvy je Dodávatel
povinný vykonat najneskôr do 5 mesiacov mesiacov po zostavení overovanej úctovnej
závierky.
2. Odberatel je povinný dodat Dodávatelovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu
služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy, a to priebežne podla požiadaviek Dodávatela.
Odberatel je povinný zabezpecit potrebnú súcinnost pri vykonávaní služieb súvisiacich
s predmetom Zmluvy.
3. Dodávatel je povinný zachovaval' mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluve, a to aj po
ukoncení platnosti a úcinnosti tejto Zmluvy.
4. Dodávatel považuje informácie, doklady a iné .materiály poskytnuté Odberatelom pre
plnenie predmetu Zmluvy za dôverné.
5. Odberatel súhlasí, aby dodávatel mohol poskytnút údaje k nahliadnutiu osobe vykonávajúcej previerku kontroly kvality zákazky v zmysle ISQC l
6. Odberatel súhlasí, aby dodávatel v prípade striedania audítora mohol poskytnút informácie nastupujúcemu audítorovi
IV. Cena
1. Odberatel je povinný zaplatit Dodávatelovi za zabezpecenie predmetu Zmluvy cenu podla
platných predpisov a vzájomnej dohody v tomto clánku Zmluvy.
2. Odberatel sa zaväzuje zaplatit Dodávatelovi za služby poskytnuté a vykonané podla
clánku II tejto Zmluvy. Minimálny rozsah hodín pre plneQie predmetu zmluvy je
stanovený v súlade s Usmernením SKAU následovné:
al audit úctovnej závierky, overovanie systému vykazovanie a zaznamenávanie informácií,
systém interných kontrol, vyhodnotenie inventúr, správa a výrok audítora, prejednanie
výsledkov auditu v rozsahu 7 hodín
bl audit súladu výrocnej správy s auditovanou úctovnou závierkou v rozsahu 3 hodín
cl cena za hodinu sa stanovuje dohodou Zmluvných strán 25 EUR za hodinu + DPH
3. K uvedeným cenám je Dodávatel oprávnený fakturoval' v zmysle Zákona o audítoroch
výdavky úcelovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác.Odberatel
sa zaväzuje uhradit faktúru do 30 dní odo dna jej obdržania.
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V. Platnost Zmluvy:
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú a je platná a úcinná odo dna podpísania
oboma Zmluvnými stranami. Zrušenie zmluvy je možne výslovným obojstranným písomným
dojednaním zmluvných strán podpísaným oprávnenými osobami. Úcinky jednostranného
vypovedania zacínajú plynút následujúci mesiac po dní dorucenia výpovede a trvajú po dobu
3 mesiacov
2. Dodávatel je oprávnený vypovedat túto Zmluvu v prípade, že sa narušila nevyhnutná
dôvera medzi ním a Odberatelom alebo ak Odberatel neposkytuje Dodávatelovi nevyhnutnú
súcinnost pre výkon predmetu Zmluvvy
3. Právne vztahy založené touto zmluvou, ktoré nie sú priamo upravené sa budú riadit
zákonom o audítoroch a platnými právnymi predpismi v oblasti zmluvných vztahov.
4. V prípade, že objednávatel bude požadovat výkon prác nad rámec tejto zmluvy
dohodnutá odmena za ich výkon dodatkom k tejto Zmluve

bude

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každý má hodnotu
originálu a každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Vo Vranove nad Toplou, dna 05.05.2014
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