
ZMLUVA 
o poskytovanf audftorských služieb uzatvorend podl'a § 269 ods.2 zakona 6.513/1991 Zb. 

Obchodný zAkonnfk v znenf neskor§fch predpisov 

I. Zmluvné strany 

Doddvater  : 	Ing.Anna MamajovA, §tatutArny auditor, čislo licencie 779 
Sfdlo: 	 066 01 Humenné, Sninsk6 18 
ItO: 	 33 671 451 
MC: 	 1031296508 
IC DPH: 	SK1031296508 
Bankové spojenie: tSOB (OTP) Banka, a.s. pobočka Humenné 

IBAN: 
BIC : 

(d'alej len „Dodfivatel') 
a 

Odberater  : OBEC LESNÉ 
Sfdlo: 

Zastapenie: 
ICO: 
DIC: 
Bankov6 spojenie: 

Obecq (wad 
071 01 Lesné 81 
Peter Bobik, starosta obce 
00 325 431 
2020738973. Nie je platcom DPH 
VĽJB, a.s., pobočka Michalovce 
IBAN : 
BIC : 

(d'alej len „Odberatel")  

(Dodavater a odberater spoločne d'alej len ako „zmluvn6 strany") 

Pre Učely tejto zmluvy sa pod pojmom „audit" rozumie §tatutdrny audit definovaný v §2, ods.1 zdkona 
o §tatutdrnom audite a pod pojmom „dodAvater" sa rozumie „§tatutarny audftor" alebo „auditorskd spoločnosť" 
definovand v §2, ods.2 a 3 zdkona o gtatutdrnom audite. 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je :  

a) audit individualnej íičtovnej zavierky zostavenej k 31.12.2020 podl'a zakona Č. 431/2002 Z.z. 
o ilčtovnictve v znenf neskorMch predpisov (d'alej len „zAkon o Otovnictve") a vykonaný v sfilade so 
zakonom Č. 423/2015 Z.z. o §tatutAmom audite a o zmene a dopineni zakona Č. 431/2002 Z.z. 
o fičtovnictve v znenf neskor§fch predpisov(d'alej len „zAkon o §tatutArnom audite") 

b) audit konsolidovanej Ačtovnej zAvierky k - nezostavuje 
c) overenie konsolidovanej výročnej spravy za rok .... zostavenej v zmysle zakona o fičtovnictve. 
d) overenie iných skutočnostf podra osobitných predpisov (zAkon 583/2004 Z.z. v platnom menf). 

III. Vykonávanie predmetu Zmluvy 

1. Doddvater je povinný vykonať  služby savisiace s predmetom zmluvy v termfnoch dohodnutých 
s odberaterom. Služby uvedené v čldnku II. a) tejto zmluvy je doddvater povinný vykonať  najnesk6r do 
31.12.2021. Služby uvedené v čldnku II. b) tejto zmluvy je doddvater povinný vykonať  najnesk6r do 

2. Odberater je povinný dodať  dodAvaterovi podklady nevyhnutn6 pre potreby výkonu služieb silvisiacich 
s predmetom zmluvy, a to priebetne podl'a požiadaviek doddvatera. V zmysle §22, ods.9 zakona 
o §tatutdrnom audite. V súvislosti so spracovanfrn osobných adajov dodAvaterom pre Ačely zakona 
6.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizAciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovanfm 
terorizmu a o zmene a dopinenf niektorých zdkonov (d'alej len zAkon 6.297/2008 Z.z.) rnd dodavater ako 
povinnd osoba postavenie prevddzkovatera vo vzťahu k IS osobných ildajov, ktorého fičel spracovania 
vymedzuje zakon 6.297/2008 Z.z., a preto bude osobné ildaje klienta na fičel vykonania starostlivosti 
spradivať  v intencidch § 19 zdkona Č. 297/2008 Z.z. bez sahlasu dotknutej osoby. 

1. 



Povinnosť  poskytovať  dodAvaterovi potrebné informAcie a dokumentdciu o odberaterovi majú s jeho 
sahIasom aj obchodnf partneri a prAvni zdstupcovia odberatera. 

V pripade výkonu činnosti uvedených v čldnku II., pism. a) tejto zmluvy je odberater povinný dodať  
podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskôr do 15.10.2021, resp. do 	 pre pinenie 
uveden6 v člAnku II. pism. b) tejto zmluvy. 

3. 	Odberater je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v čldnku II. pism. a) tejto zmluvy: 
• predložiť  dodavaterovi najneskôr 14 dnf pred požadovaným terminom vydania sprdvy v§etky nim 

požadované doklady dokumentujúce hospoddrsku činnosť  odberatera, ktoré sú potrebné pre sprAvne 
vykonanie týchto služieb, 

• zabezpečiť  potrebnú sačinnosť  pri vykondvani služieb súvisiacich s premetom zmluvy, 
• určiť  osobu, ktora bude komunikovať  s dodAvaterom počas auditu. 

4. 	Za doklady a iné materiAly, ktoré budú poskytnut6 dodAvaterovi za účelom ich kontroly mimo sfdla 
odberatera zodpovedd v celom rozsah dodAvater, a to až do momentu ich vrdtenia odberaterovi. 

5. 	V pripade, ak odberater nepredloži doddvaterovi výročna sprdvu na overenie, objednAvater nie je 
oprdvnený citovať  časti audítorskej sprAvy vyhotovenej dodavaterom. 

6. 	DodAvater sa zavazuje vykonať  pre odberatera služby s odbornou starostlivosťou a nestranne a z auditu 
vypracovať  sprAvu auditora podl'a medzinArodných audítorských §tandardov(ISA), v ktorej vyjadrf nAzor na 
ačtovna zdvierku. Doddvater vypracuje a predloži nasledovné výstupy: 

a) Sprdva nezdvislého auditora obsahujúca sprAvu k informdcidm, ktoré sa uvddzajú vo výročnej 
sprdve (v pripade, ak doddvater bude mať  *ant spravu k dispozicii pred vydanfm sprAvy 
z auditu ačtovnej zAvierky), 

b) Dodatok k sprAve nezAvislého audítora obsahujúci sprAvu k informdcidrn, ktoré sa uvAdzajú vo 
výročnej sprdve (v pripade, ak dodAvater bude mat' výročna sprdvu k dispozícii po vydani sprdvy 
z auditu fičtovnej zavierky), 

c) sprava nezavislého auditora obsahujúca spravu z auditu konsolidovanej ačtovnej zAvierky a sprdvu 
k informaciam, ktoré sa uvddzajú v konsolidovanej výročnej sprave (v pripade, ak doddvater bude 
mať  konsolidovanfi výročrn1 sprAvu k dispozícif pred vydanim sprdvy z auditu konsolidovanej 
fičtovnej zdvierlq), 

d) dodatok k sprdve nezdvisl6ho auditora obsahujúci sprdvu k informAcidm, ktoré sa uvAdzajú 
v konsolidovanej výročnej sprAve (v pripade, ak doddvater bude mať  konsolidovanú výročml 
sprdvu k dispozícii po vydani sprdvy z auditu účtovnej zdvierlcy). 

7. 	Doddvater je oprdvnený bye pri inventarizdcif majetku a zdvazkov Ačtovnej jednoticy alebo vyžiadať  
vykonanie inventarizAcie v oblasti, v ktorej zistil nedostatIcy. 

8. Štatutdrny orgdn odberatel'a je zodpovedný za zostavenie iačtovnej zdvierIcy, ktord poskytuje pravdivý 
a verný obraz v sfilade so zdkonom o íičtovníctve a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre 
zostavenie ačtovnej zdvierky, ktord neobsahuje významné nesprAvnosti, Či už v dôsledku podvodu alebo 
chyby. Pri zostavovanf fičtovnej zdvierky je gtatutdrny orgAn zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
spoločnosti nepretržite pokračovať  vo svojej činnosti, za opfsanie skutočnosti týkajacich sa nepretržitého 
polcračovania v činnosti, 

9. Odberatel' je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať  doddvaterovi vgetko, čo pre neho ziska 
v súvislosti s poskytovanfm služieb gpecifikovaných v tejto zmluve. Doddvater je povinný odberatera 
oboznamovať  so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovanfm služieb podra tejto zmluvy. 

10. 	Doddvater je povinný zachovať  mlčanlivosť  o vgetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s poskytovanfm služieb gpecifikovaných v tejto zmluve v zmysle §32 zdkona o gtatutdrnom audite, okrem 
výnimiek stanovených v §32. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie spinenia požiadaviek 
na preverenie kvality auditu podra interných zdsad a postupov SKAU a medzindrodných gtandardov na 
kontrolu kvality (ISQC 1 — kontrola kvality pre firmy, ktoré vykondvajú audity a preverenia finančných 
výkazov a zdkazky na ostatn6 uisťovacie a savisiace služby). 



11. Doddvater povaluje informdcie, doklady a iné materidly poskytnuté odberaterom pre pinenie predmetu 
zmluvy za prfsne deivernd. Vgetky informdcie a materidly tykajúce sa odberatel'a, ktoré ziskal gtatutdrny 
auditor pri vykone gtatutdmeho auditu, sú majetkom gtatutdmeho audftora. Okruh pracovnikov doddvatera 
zabezpečujúcich vykondvanie služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberaterovi vopred pfsomne 
oznAmeny 

12. Ak má odberatel' povinnosť  zverejfiovať  uzatvorené zmluvy v zmysle zdkona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
pristupe k informdcidm a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v aktudlnom zneni, je povinny zverejniť  
túto zmluvu a informovať  doddvatera o jej zverejnenf. Ak tato zmluva nie je zverejnend v zmysle 
uvedeného zdkona, dodavater nie je povinný poskytnúť  pinenie podra tejto zmluvy. 

13. V zmysle Zdkona 6.297/2008 Z.z. § 10 o ochrane pred legalizdciou prfjmov z trestnej činnosti a ochrane 
pred financovanim terorizmu a o nnene a dopinenf niektorych zdkonov d'alej len(„zdkon") je gtatutdrny 
auditor povinny overiť, či jeho klient kond vo vlastnom mene. Ako gtatutdrny organ (poverend osoba 
gtatutdrnym orgdnom) podpisom tejto zmluvy prehlasujem, že kondm ja ako aj ostami gtatutdrny 
zdstupcovia a spinomocnené osoby vo vlastnom mene. 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. Odberater je povinný zaplatiť  doddvatel'ovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podl'a vzdjomnej 
dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto čldnku zmluvy. 

	

2. 	Odberater sa zavazuje zaplatiť  doddvaterovi za služby poskytnutd a vykonané podra čldnku II. tejto zmluvy 
nasledovne: 

a) za audit podra gtandardov platnych v Slovenskej republike vykonaný doddvaterom pre odberatera 
v súlade s čldnkom II., pism. a) tejto zmluvy, ktory zahŕta audit účtovnej zdvierky zostavenej 
k 31.12.2020. 

Tieto prAce budú rozdelené do dvoch zdkladnych častf: 

• audit fičtovnej zdvierky — realizdcia do 31.12.2021 

Spolu celkovd cena služby podra 61. II. pfsm. a) 	 600,- E 

b) audit konsolidovanej fičtovnej zdvierIcy k 	v súlade s čldnkom II. pfsm. b) 

c) overenie konsolidovanej výročnej sprdvy v súlade s čldnkom II. pism. c) 

Spolu celovd cena služby podl'a 61. II. pism. b) a c) 

Spolu celkovA cena služby podl'a Č1.II. 	 600,- E 

3. Dohodnutd cena za prdce podl'a tejto zmluvy bude fakturovand po vykonani audftorskych služieb pred 
odovzdanfm auditorskej sprAvy nasledovne: 
600,- E + 120,- DPH spolu s vyúčtovani celkovej ceny po vykonanf ostatnych služieb uvedených v bode 
2 tohto čldnku. 

	

4. 	Odberater sa zavazuje uhradiť  faktúru do terminu splatnosti uvedenej vo faktúre. 

	

5. 	K uvedenym cendm je doddvater oprdvnený fakturovať, v zmysle zdkona o gtatutdmom audite, vydavky 
účelovo vynaložené v priamej súvislosti s pinenfm dohodnutych prdc, ktoré budú vopred konzultovand 
s odberatel'om. 

	

6. 	Pripadna zmena rozsahu vykonaných služieb gpecifikovanych v predmete zmluvy bude riegend pisomnym 
dodatkom k zmluve, podpisanym obidvoma zmluvnymi stranami. 



DAtum podpisu: 10.10.2021 

Za dodávatera: 

Ing. Anna 
gtatutárny auditor 

ING. 
šta 
06 

V. Platnosr zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021. 

2. Zmluva nadobAda platnosť  Mom podpfsania oboma zástupcami zmluvných strán a Ačinnosť  nasledujiicim 
dtiorn po jej zverejnenf v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonnfka v platnom men'. 

3. Odberater mede túto zmluvu vypovedať  formou pisomnej výpovede doručenej dodávaterovi, pričom 
že zmluva zanika ku dňu doručenia pfsomnej výpovede odberatera dodávaterovi. Vo výpovedi uvedie 
dôvody, ktoré ho viedli k odvolaniu auditora, alebo odstUpeniu od zmluvy v priebehu vykonavania auditu. 
V pripade výpovede zmluvy je odberater povinný uhradiť  odmenu za úkony a prAce vykonand v súlade 
s touto zmluvou do datumu doručenia výpovede dodavaterovi. 

4. Dodávater je opravnený vypovedať  túto zmluvu len zo zdvalných dôvodov, najma ak sa narugila 
nevyhnutná dôvera medzi nfm a objednávaterom alebo ak objednávater neposkytuje dodávaterovi potrebna 
súčinnosť  a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy. V prfpade výpovede zmluvy je dodávater 
povinný odovzdať  objednávaterovi vgetky doklady a iné materidly, ktoré mu do &a doručenia výpovede 
odberater poskytol (nevzťahuje sa na doklady, ktoré dodávater zfskal ako dôkazy auditu).. 

VI. ZAverečné ustanovenia 

1. Tíito zmluvu je možné meniť  a dopliiovať  iba pfsomnými dodatkami podpfsanými obidvoma zmluvnými 
stranami. 

2. Prdvne vzťahy vyplývajilce z tejto zmluvy sa riadia prfslugnými ustanoveniami zákona 6.513/1991 Zb., 
Obchodný zdkonnfk, v znenf neskorgfch predpisov a zákona o gtatutárnom audite 423/2015 Z.z. 

3. Dodávater zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za gkodu, ktorú spôsobf odberaterovi 
nesprdvnym a nekvaliMým poskytovanfm služieb. Nezodpovedá vgak za vady, ktorých prfčinou sú 
nedostatIcy v dokladoch a iných materialoch odovzdaných dodávaterovi odberaterom. 

4. Odberater síthlasi so skutočnosťou, že v pripade, ak dodávater zavinf svojou činnosťou gkodu odberaterovi, 
bude možmé posIcytnúť  adaje odberatera poisťovni, v ktorej je dodavater poistený, a to výlučne za fičelom 
riegenia tejto poistnej udalosti. 

5. Odberater súhlasí, aby dodávater v prfpade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať  
s nastupuiúcitn gtatutárnym audftorom/auditorskou spoločnosťou v zmysle zákona o gtatutárnom audite § 
32 odsek 6. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so zmluvných strán obdrži 
jeden rovnopis. 

7. Zmluvné strany prehlasujU, že si zmluvu prečftali a rozumejú jej obsahu a na znak toho, že je prejavom ich 
slobodnej a vanej vôle nevykonanej v tiesni a za zvldgť  nevýhodných podmienok, ju vlasMoručne 
podpisujú. 

8. Táto zmluva je v sialade s § 5a zákona 6.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene 
a dopinenf niektorých zdkonov (zdkon o slobode informacif) v znenf neskorgfch predpisov povinne 
zverejAovanou zmluvou a podl'a § 47a Občianskeho zdkonnfka nadobilda účinnosť  Mom nasledujúcim po 
dni zverejnenia. 

Za odberatera: 

Peter Bobik 
starosta obce 
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