
ZN^LUvA

o posk}tovaní audítorsk}ch sluZieb uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona ó. 5I3|I99I Zb.,
Obchodn} zákonník v znení neskor§ích predpisov

I. Zmluvné strany:

Dodávatel] : N.M.-Audito spol. s r. o., audítorská spoloönost', ö. licencie

UDVA 209

zapísaná v Obchodnom registri súdu Trenöín, oddiel: Sro , vloZka öíslo

11478/R

zastilpená: Ing. Edita Jaro§ová, zodpovedn} audítor ö. licencie SKAu 751

so sídlom: Pie§t'anská ll85/25,915 01 Nové Mesto nad Váhom

rÖo: 36307 874

IÖ DpH : SK2021460I44

(d'alej len,,dodávatel"')

OdberateI Obec Vydrany

930 16Yydrarty 7I

zastípená: Mgr, Ladislav Balódi - starosta

IÖo 00 228 788

(d'alej len,,odberatel"')

(Dodávateli a odberatef spoloöne d'alej len ako ,,zmluvné strany")

Pre úöely tejto zmluvy sa pod pojmom,,audit" rozumie §tatutárny audit definovan;f v §2,

ods.1 zákona o §tatutárnom audite a pod pojmom,,dodávateli" sa rozumie ,,§tatutárny audítor"

alebo "audítorská spoloönost'" definovaní v §2, ods.2 a 3 zékona o §tatutárnom audite.



il. Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je:

a) audit úötovnej závierky a konsolidovanej úötovnej závíerlq zostavenej

k3I.I2.2022, k31.12.2023 podfa zákona é. 43112002 Z. z. o úötovníctve v znení

neskor§ích predpisov (d'alej len ,,zákon o úötovníctve") a vykonan} v súlade so

zákonomé.42312015 Z. z. o §tatutárnom audite aozmene adoplnení zákonaó.

43112002 Z. z. o úötovníctve v znení neskor§ích predpisov v platnom znení (d'alej

len,,zákon o §tatutárnom audite")

b) overenie v}roönej správy za rok 2022, 2023 zostavenej v zmysle zákona

o úötovníctve.

SluZby uvedené v predmete zmluvy poskytne §tatutárny audítor ako doűvatel]

uveden}ch sluZieb.

IIII. Vykonanie predmetu Zm|ulryz

1. Dodávatel] je povinnf vykonávat' sluZby súvisiace s predmetom zmlur,y v termínoch

dohodnut}rch s odberatefom. SluZbyuvedené v ölánku II. a) tejto zmluvy-je doűrratef

povinnf vykonat'najneskör do 3I.12.2023 a3I.12.2024. SluZby uvedené v ölánku II. b)

tejto zmluvy je dodávatef povirrn} vykonat' najneskör do 3I.12.2023 a3I.12.2024.

2. Odberatel je povinn} dodat' dodávatelovi podklady nevyhnutné pre potreby v}konu

sluZieb súvisiacich s predmetom zmlur,y, a to priebeine podía poZiadaviek dodávatel]a.

V súvislosti so spracovaním osobn}ch údajov dodávatefom pre úöely zékona

ó.29712008 Z. z. o ochrane pred legalizácíou pdjmov z trestnej öinnosti a o ochrane pred

financovaním tercrizmu a o zmefie a doplnení niektorych zákonov (d'alej len zékon

é.297/2008 Z. ,.) má dodávatel] ako povinná osoba postavenie prevádzkovateta vo

vztahu k IS osobn;ich údajov, ktorého úöel spracúvania vymedzqe zákon ó.29712008

Z. z., a preto bude osobné údaje klienta na úöel vykonania starostlivosti spracúvat' v

intenciách §19 zákona ó.29712008 Z. z. bez súhlasu dotknutej osoby. Dodávatef

spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho

Parlamentu aRady (EÚ) 20161679 z27. aprtla 2016 o ochrane fyzicl§ch osöb pri

spracúvaní osobnfch údajov a o vofnom pohybe ta§fchto údajov, ktor}m sa zru§uje

smernica 95l46lES (v§eobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len ,,GDPR")

a zákona ö. 18/2018 Z. z, o ochrane osobn}ch údajov a o zmerle a doplnení niektorych
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zákonov (d'alej len,,Zákon o ochrane osobnych údajov"), ako aj so v§etk;fmi v§eobecne

záv'áznymi právnymi predpismi, ktoré ich r,ykonávajú. Poöas predzmluvn;fch vzt'ahov,

ako aj poöas samotného poskyovania sluZieb zo strany dodávatefa, odberatef möZe

posky.tovat' dodávatel'ovi osobné údaje rőznych §rzick}ch osöb. odberatel dmto

prehlasuje, Ze je oprávnen} tieto osobné údaje dodávatel'ovi poskYnút'. Dodávatel' sa

pre úöely tejto zmluvy povaZuje za prevádzkovatefa t}chto osobnych údajov v zmysle

öl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobn;fch údajov.

Povirrnosf poskytovat' dodávatefovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu

oodberatefovi majú sjeho súhlasom aj obchodní partneri aprávni zástupcovia

odberate]]a.

V prípade qikonu öinnosti uvedeqfch v ölánku II., písm. a) tejto zmluvy je odberatel'

povinn} dodat'podklady ner,yhnutné pre potreby v}konu tejto öinnosti najneskör do

I 5.122023 a I 5.12.2024.

Odberatef je povinn} pre potreby qfkonu sluZieb uveden}ch v ölánku II., písm. a) tejto

zmluly zabezpeéit potrebnú súöinnost' pri lykonávaní sluZieb súvisiacich s predmetom

zml,uvy.

Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatel'ovi za úöelom ich kontroly

mimo sídla odberateta zodpovedá v celom rozsahu dodávatef, ato ai do momentu ich

vrátenia odberatelovi.

V prípade, ak odberatel nepredloZí dodávatel'ovi qfroönú správu na overenie, odberatef

nie je v nej oprávnenf citovat' öasti správy audítora vyhotovenej dodávatelom.

Dodávatef sa zav'ázlsje vykonat' pre odberatel'a sluZby s odbornou starostlivost'ou

a nestranne a z auditu vypracovat' správu audítora podfa medzinárodnych audítorsk}ch

§tandardov (ISA), v ktorej vyjadrí nízot na úötovnú závierku. Dodávatef vypracuje a

predloZí nasledovné qfstupy:

A) správa nezávislého audítora obsahujúca správu z auditu úötovnej závierky a

správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo vlroönej správe (v prípade, ak

dodávatel' bude mat' qirroönú správu k dispozícii pred vydaním správy z auditu

úötovnej závíerky),

B) správa nezávislého audítora obsahujúca správu z auditu konsolidovanej

úötovnej závierky a správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo v}roönej správe (v
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prípade, ak dodávatef bude mat'v}roönú správu k dispozícii pred lrydaním sprár,y

z auditu úötovnej závierky),

C) dodatok k správe nezávislého audítora obsahujúci správu k informáciám, ktoré

sa uvádzajú vo v}roönej správe (v prípade, ak dodávatef bude mat'vyroönú správu

k dispozícii po vydaní sprár,y z auditu úötovnej závierky).

Dodávatef je oprávneny byt' prítomny pri inventarizácii majetku a závázkov úötovnej

jednotky alebo lyZiadat'vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky,

§tatutárny orgán odberatel'a je zodpovedny za zostavenie úötovnej závierky, ktorá

poskytuje pravdivy a vern} obtaz v súlade so zákonom o úötovníctve a za interné

kontroly, ktoré povaZuje za potrebné pre zostavenie úötovnej závierky, ktorá neobsahuje

vyznamné nesprávnosti, éi uL v dösledku podvodu alebo chyby. Pri zostavovaní

úötovnej závierky je §tatutárny orgán zodpovedny za zhodnotenie schopnosti

Spoloönosti nepretrZite pokraöovat' vo svojej öinnosti, za opísanie skutoöností

t}kajúcich sa nepretrZitého pokraöovania v öinnosti. Odberatef je povinny bez

zbytoöného odkladu odovzdat dodávatefovi v§etko, öo pre neho získa v súvislosti

s poskytovaním sluZieb §pecifikovan}ch v tejto zmluve. Dodávatel je povinny

odberatefa oboznamovat' so skutkoúm stavom veci súvisiacej s poskytovaním sluZieb

podfa tejto zmlur,y.

Dodávatel' je povinn;f zachovat mlöanlivost' o v§etk}ch skutoönostiach, o ktorych sa

dozvedel v súvislosti s poskYovaním sluZieb §pecifikovan;fch v tejto zmluve, v zmysle

§32 zákona o §tatutárnom audite, okrem qfnimiek stanoven}ch v §32. Zachovanie

mlöanlivosti sa nevá'ahuje na zabezpeöenie splnenia poZiadaviek na preverenie kvality

auditu podfa intern;fch zásad a postupov SKAU a medzinárodn}ch §tandardov na

kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, ktoré r,ykonávqű audity a

preverenia finanönych vykazov a zákazky na ostatné uist'ovacie a súvisiace sluZby).

10. Dodávatel' povaZuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatelom pre

plnenie predmetu zmluvy za prísne döverné. Okruh pracovníkov dodávatefa

zabezpeéqúcich lykonávanie sluZieb súvisiacich s predmetom zmlur,y bude

odberatelovi vopred oznámeny.
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11. Ak má odberatel' povirurost' zverejf,ovat' uzatvorené zmlurlr vzmysle zél<ona ó.

21112000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformácíám ao zmene adoplnení niektorych

zákonov v aktuálnom znení,je povinn} zverejnit túto zmlulu a informovat' dodávatefa

ojej zverejnení. Ak táto zmhlva nie je zverejnená vzmysle uvedeného zákona,

dodávatel] nie je povinn/ poskYnút' plnenie podlia tejto zmluvy.

12. V zmysle Zákona29712008 §10 ods. 10 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

öinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorych

zákonov d'alej len ,,zákon") je audítor povinn} overit', öi jeho klient koná vo vlastnom

mene. Ako §tatutárny orgán- starosta podpisom tejto zmluvy prehlasujem, Zekonám ja

ako starosta vo vlastnom mene.

IV. Cena:

1. Odberatel] je povinn} zaplattt dodávatefovi za zabezpeóenie predmetu zmlur,y cenu

podl'a vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto ölánku zmluvy.

2. Odberate]] sa zavázuje zaplatíf dodávatel]ovi za sluZby poskytnuté a vykonané podfa

ölánku II. tejto zmluvy nasledovne:

a) za audit podl'a §tandardov platn;fch v Slovenskej republike vy,konan}

dodávatefom pre odberatel]a v súlade s öliánkom II., písm. a) tejto zmlllvy, ktory

za}fita audit úötovnej závierky a konsolidovanej úötovnej závierky zostavenej

k 3 1.12.2022 a k 3 I .12.2023

Tieto práce budú rozdelené do dvoch základqich öastí:

. predaudit - realizácia do 30. 9.2023 a30.9.2024

. audit úötormej závierlq a konsolidovanej úötovnej závierkq - realizácia do

3 1.12.2023 a 3 1.12.2024

b) overenie v}roönej správy v zmysle s ölánkom II. písm. b)

Spolu celková cena sluiby podl'a öl. il. za 1rok je 1 500,- €

3. Sumy uvedené v bode 2. tohto ölánku podl'a öl. II. je dodávatel' oprávnen;f fakturovat'

odberatel]ovi nasledorme :

o 50Yo + DPH po odovzdaní správy audítora individuálnej úötormej závierky

o 50 Yo+ DPH po odovzdaní sprá,uy audítora konsolidovanej úötovnej závierky.



4. Odberatet sazav'ázuje uhradit'faktúru do 14 dní odo df,a jej r,ystavenie.

5. Ceny §pecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávatel] je oprávnen}

k uveden}m cenám fakturovat'DPH podlia platn}ch právnych predpisov, ked'Ze je plátca

DPH.

6. k uvedenj,rn cenám je dodávatef oprávnen} fakturovat, v zmysle zákona o §tatutárnom

audite, lrydavky úöelovo vynaloZené v priamej súvislosti s plnením dohodnut}ch prác,

ktoré budú vopred konzultované s odberatel]om.

7. Prípadná zmena rozsahu vykonanfch sluZieb §pecifikovan}ch v predmete zmluvy bude

rie§ená písomn}m dodatkom k zmluve, podpísaqim obidvoma zmluvn}mi stranami.

V. Platnost'zmluvy:

1. Táto zmluvasauzatvára na audit za űétovné obdobie 2022 a2023.

2. Táto zmluva je platná a úöinná odo día jej podpísarria oboma zmluvnlimi stranami

a zxercjnenim na webovom sídle odberatefa, ak tejto povinnosti podlieha odberatel'.

3. Odberatef mőZe túto zmluvu vypovedat' formou písomnej v}povede doruöenej

dodávate]]ovi, priöom platí, Ze zmluva zaniká ku driu dor,uöenia písomnej v/povede

odberatel'a dodávatel]ovi. Vo qipovedi uvedie dövody, ktoré ho viedli k odvolaniu

auditota, alebo odsfupeniu od zmluvy v priebehu r,ykonávania auditu. V prípade

vjpovede zmluly je odberateli povinn} dodávatel'ovi uhradit' odmenu za úkony apráce

r,ykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doruöenia rlipovede dodávatefovi.

4. Dodávatef je oprávnen} vypovedat'túto zmluvu len zo závaínych dövodov, najmá ak sa

naru§ila nelyhnutná dövera medzi ním aodberatel'om alebo ak odberatel neposkytuje

dodávate]]ovi potrebnú súöinnost'a informácie nevyhnutné pre v/kon predmetu zmlur,y.

V pdpade v}povede zmluvy je dodávatel' povinnf odovzdat odberatel]ovi v§etky

doklady a iné materiály, ktoré mu do düa doruöenia vlpovede odberatel zapoiióal

(neváahuje sa na doklady, ktoré dodávatet získal ako dökazy auditu).

VI. Závereónéustanovenia:

1. Túto zmluvu je moíné menit' a doplfiovat íba písomqfmi dodatkami podpísan}mi

obidvoma zmluvn;fini stranami.
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2. Právne vzt'ahy vypl;ívajúce z tejto zmlur,y sa riadia príslu§nymi ustanoveniami zákona

ö. 5I31I99I Zb., Obchodn;li zákonník, vzneni neskor§ích predpisov azákona

o §tatutárnom audite.

3. Dodávatel' zodpovedá za kvalitné r,ykonanie predmetu zmlur,y a za §kodu, ktorú

spösobil odberatefovi nesprávnym a nekvalitnym poskytovaním sluZieb. Nezodpovedá

v§ak za vady, kton_ich príöinou sú nedostatky v dokladoch a in;;ich materiáloch

odovzdanych dodávatel'ovi odberatel'om.

4. Odberatef súhlasí so skutoönost'ou, Ze v prípade ak dodávatel zaviní svojou öirurost'ou

§kodu odberatefovi, bude moLné poskynút' údaje odberatefa poist'ovni, v ktorej je

dodávatel'poisten}, a to v}luöne za úöelom rie§enia tejto poistnej udalosti.

5. Odberatef súhlasí, aby dodávatel v prípade ukonöenia platnosti zmluvy, mohol

komunikovat' s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoloönost'ou v zmysle § 32 odsek

6 zákona o §tatutárnom audite.

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, priöom kaZdá so

zmluvn}ch strán obdrZí jeden (1) rovnopis.

7. Zm|uvné strany lyhlasujú, Ze sú spösobilé na právne úkony, Ze zmlulu uzavreli na

zák|ade vzájomnej dohody ana základe slobodnej aváLne1 völe, zmluvu neuzatvorili

v tiesni, ani za nápadne nevlhodnfch podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme,

zmluvu si pozorne preöítali, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu s öou ju podpísali.

V Novom Meste nad Váhom, día02. augusta2022

f,"l.fil. D|'í r,r,o,
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