Zmluva o zabezpečeníoverenia účtovníctvaa účtovnejzávierky
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

cI.1.
l. Dodávatel':

Ing. Mária Huštáková

Bernolákova 41
974 05 Banská Bystrica

Licencia SKAU, Ev. ě. 0770

lčo, tč opH:

32013892,SK 1029383 l35

Oaračenie a čísloápisu:

Živnostenský list vydaný

OÚ Banská Bysnica - Živ.

Oddelenie ev. č. : Žo-9215563,reg. ě.5343192

(

ďalej len dodávatef )

a

2, Odberatel':

Obec Slovensk,{ IJupča
Námestie SNP 13
976 13 Slovenská IJupča

tČO:

003 l 3 823

DIČ

202112l42l

:

Zastúpený:

starostom obce Mgr. Rolandom Lamperom

( d'a|ej len odberateť )

CL.2.

2.1 Dodávatel sazaváalje zabezpeéiť pre odberateťa v zmysle tejto zmluvy:
l , audit individuánej účtovnejzÁvierky zostavenej k 3l .12.2022 v súlade so zákonom č. 42312015
Z.z. o aldltoroch, audite a dohťade nad výkonom auditu a o znene a doplnení zákonaě.43112002
Z,z, o účtovníctvev mení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o audítoroch") a ostatnými
právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovnéobdobie roku 2022, Výsledkom
auditu je vydanie správy audítora.

2. preverenie s súladu hospodárenia odberatel'a so zákonom č. 583/2004 Z.z. v zmysle ustanovenia
§ l 6 ods. 3 zákona é. 58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. audit konsolidovanej účtovnejávierky a konsolidovanej výročnej správy zostavenej k
31.12.202? v súlade so zákonom ě.42312015 Z.z. o auditoroch, audite a dohl'ade nad qýkonom
auditu a o zrnene a doplnení zÁkona č. 431l?002 Z.z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zékon o audítoroch") a ostatn;ými právnymi normami platnými v Slovenskej republike

za účtovnéobdobie roku 2022. Výsledkom auditu konsolidovanej účtovnejzávierky obce je
vydanie správy audítora.

č1.1.

vyKoNANlE zÁrazny
3.1

Audítor služby poskytne v srllade s Obchodným zákonníkom č. 5l3/199l Z. z.,v zrení zmien
adodatkov avsúlade so ákonom oaudítoroch, audite adohťade nad výkonom auditu č,
42312015 Z. z. a v zmysle Všeobecných podmienok poskytovania auditu účtovnejzávierky
(ďalej len ,,VPPA*), kíorésrl v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA.

3.2

Audítorje oprávnený priz-lať k splneniu zákazky vhodných spolupracovníkov.

J.J

Odberatel'poskytne audítorovi aktuálne vyh|ásenie podl'a bodu 8.3 VPPA,

3,4

Audítor sa zavázuje služby poskytovať výlučne v priestoroch sídla obce, tz:. v priestoroch
obecného úradu, resp. v priestoroch arganizÁcií, ktoré sú v zriaďovateťskej pósobnosti
odberatel'a, pokial'sa k výkonu činnosti audítora ridaje takýchto subjektov vyžadujú.

Na základe dohody zm|uvných strán audltor nie je oprávnený účtovnédoklady a informácie
stivisiace s výkonom jeho činnosti vynášať z priestorov obecného úradu. Odberatel' určuje
tieto kontaktrré osoby, ktoré sú oprávnenéjednať s audítorom pri vykonávarrí overenia

202: ŽofiaKočíková

zarok

č:t. r.
lN
4.1

FORMAČN Á PoV INNOSŤ oDBF:RA,T,Et]A

Odberatel' sa zavázuje zabezpečiť, aby boli audítorovi na jeho písomnépožiadanie
v konkrétnom rozsahu a termíne predložené podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie
predmetu činnosti podťa tejto znrluvy. Odberatel' je povinný obozrámiť dodávateťa so
všetkými udalosťami a okolnosťami, kíorémóžu mať výmam pre splnenie predmetu zmluvy.
Dodávatel nezodpovedá za vady vykonanej činnosti, ktoré vzrikli porušenímpovinnosti
odberateťa uvedených v predchádzajúcej vete tohto článku zmluvy.

4.2

Odberatel'urči pred zaěatím auditujedného pracovníka (alebo pracovníkov), ktorých rilohou
bude poskytnutie súčinnostia koordinácie vďahov s audítorom v rozsahu administratívnych

a iných požiadaviek podl'a predmetu tejto

anluvy,

t l,.n"
.
(',\§ I)l.NFir-\Ld
5.1

Predmetom tejto zmluvy sú činnosti dodávatel'a podl'a čl. 2. a3, tejto zmluvy za účtovfé
obdobie roka2022.

5.2

Dodávatel'je povinný vykonať overenie účtovníctvaa qýročnej správy najneskór do konca
roka nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa účtovnázávierka zostavila a výročná
správa vyhotovila, a to v nasledovných termínoch :

"

overenie individuálnej

ÚZ

zarok2022 v lehote do31.12.2023

overenie konsolidovanej ÚZ a konsolidovanej výročnej správy za rok2022 v lehote do
31.12.2023.

čt. o.
( I.1j\*,,\
6.1

Odberatel' sa zavázuje zaplatiť dodávatel'ovi za vykonanie činnosti uvedenej v článku 2 tejto
zmluvy sumu 2 500 € včítaneDPH, DPH bude účtovanáv súlade s platnými predpismi. A to
nasledovne :

o

Za audit individuálnej účtovnejzávierky sumu 1800 € včítaneDPH ato 60 % tejto

hodnoty

za pribežníkontrolu k31.10.2022 a40 oÁ tejto ceny za

k31.12.2022

o

Za audit konsolidovanej účtovnejzávierky sumu 700 € včítane DPH.

overenie

6.2

Vdohodnutej odmene podl'a bodu 6.1, tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky cestovné
výdavky a iné qýdavky spojené s vykonaním činnosti uvedenej v čl, 2 tejto mrluvy.
Dodávatel' nie

je oprávnený účtovaťodberatel'ovi nad rámec

ďalšie náklady a výdavky.

dohodnutej odmeny žiadne

tí. ".
I;,'\

7.1
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P í.,,\'t'i_ilri } 1.j

Cenu (č1.6. odsek 6.1 tejto zmluvy) vyfakturuje dodávatel'odberatel'ovi po spracovaní a
predložení správ, tm, po riadnom a včasnom vykonaní a odovzdaní predmetu zmluvy. Faktúra
musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. Cena je splatná do 14 dní od vystavenia
faktúry.

,1.2

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel'má právo požadovaťod odberatela úrok z omeškania
v zmysle ustanovení Obchodného zákonnika, za predpokladu, že sa odberatel omešká so
zaplatením odmeny zariadne a včas poskytnuté služby.

7.3

Ostatné podmienky sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

čt. g.

VšEoBECNÉponvm,NKy posKyToVANIA AUDITU óALEJ LEN
'VppA")
8.1

Audit sa vykoná v srllade s Medzinárodnými audítorslcými štandardmi (ďalej len ,,ISA").

Podťa týchto štandardov sa má audit naplánovať a vykonať tak, aby audítor získal primerané
uistenie, že ričtovná závierka neobsahuje qýznamné nesprávnosti. Audit zahfiia overenie
dókazov na základe testoy, ktoré dokladujú sumy a iné údaje uvedené v účtovnejávierke,
Audit ďalej obsahuje áodnotenie použitých účtovnýchprincípov a áodnotenie významných
odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj áodnotenie prezentácie účtovnejzávierky ako
celku.

8,2

Za vypracovanie účtovnejzÁvierky zodpovedá

8.3

Pred koncom auditu starosta obce pripraví vyhlásenie týkajúce sa výzrramných skutočností.
Vyhlásenie nebude mať skoršídátum ako je dátum na správe audítora.

8.4

V prípade, že preďcháďzajúce účtovnéobdobie auditoval iný audítor, manažment dá súhlas
predchádzajúcemu audítorovi na poskytnutie údajov a informácií nastupujrlcemu auditorovi.

8.5

Všetky správy alebo iné materiály vypracované audítorom pre odberateťa sa považujúza

starosta obce. Táto zodpovednosť zaMta
adekvátne vedenie účtovnýchzází:aimov a vykonávanie postupov internej kontroly, výber
a aplikáciu ričtovných ásad a ochranu majetku obce.

dóverné, slúžiapre internú potrebu obce a bez predchádzajtlceho súhlasu audítora nesmú byť
poslqrtnuté fetím síanám. Súhlas sa nevyžaduje v prípade poskytnutia správy audítora
o audite a pripojenej účtovnejzávierky

všeobecnéúčely.Všetky informácie

a

pre účelyich zverejňovania a vykazovania pre
materiály, ktoré získal audltor pre účelyauditu

stivisiace s odberatel'om a auditom sú majetkom audítora,
8.6

8.7

Ak je predmetom zmluvy overenie, či sú údaje vo vfočnej správe v súlade s účtovnou

aávierkou, audítor posúdi výročnúsprávu, či je v nej ámutá kompletná účtovnázávierka a či
sli tieto údaje v súlade s auditovanou účtovnouávierkou. Audítor ďalej prečítaostatné ridaje
ainformácie vo výročnej správe, či sú konzistentné vnadváarosti na pripojenú rlčtovnú
závierku. V prípade súhlasu dá písomný srihlas na zverejnenie správy audítora z auditu
účtovnejzávierky spolu s auditovanou účtovnouávierkou v tejto qýročnej správe,

Audítor poskyne iné informácie ako sú výsledky auditu len v rozsahu, v akom si ich počas
auditu všimnq z dóvodov, že audit nie je naplánovaný tak, aby zisťoval všetky skutočnosti,
ktoré sa týkajú vnútorných kontrolných systémov alebo spracovania účtovnejjednotky,

8.8

Odberateť zabezpeěi získavanie informácií formou potwdení od jeho obchodných parmerov
podl'a požiadaviek audítora a v zmysle zákona o audítoroch, audite a dohťade nad qfkonom
avditaě.423l?015 Z.z.

8.9

Audítor bude zachovávať dóvernosť všetkých dokumentov a informácií získaných od
odberatel'a počas i po skončeníposkytovania služieb podl'a tejto znluvy

ó.

q.

9.1

Táto znluva sa uzatvára na dobu určitúdo 31.12.2022.

9.2

Zmluvné sťany sa dohodli, že tuto zmluvu móže vypovedať pred uplynutím dohodnutej doby
platnosti ktorákoťvek zmluvná sťana s tým, že výpovedná doba je jednomesačná a zaěína
plyntlť prvým dňom nasledujúcim po doručenívýpovede.

9,3

Výpoveď musí bý písomná a musí byť doručená druhej srane, inak je neplatná,

čl. to.
l0. l

Pri previerkach ávierky a vfočnej správy sa zÁkazka netýka previerky otázky, či boli
dodržané predpisy daňového práva alebo osobitné predpisy, ako napr. predpisy cenového
práva, devízového práva. Previerka závierky sa taktiež nevďahuje na previerku vedenia obce
vo vďahu k šetrnosti, hospodárnosti a účelnosti.V rámci previerky nevzniká ani povinnoď k
odhaleniu falšovania kníh a ostatrých nepravidelností.

l0,2

Právo finančných orgánov ostáva nedotknuté bez ohl'adu na výsledok previerky uskutočnenej
dodávateťom.

l0.3

Náležitosti, ktoré táto zmluva konkrétne nerieši, sa budri riadiť prlslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a citovaným zákonom,

Táto zrrluva je vyhotovená vo dvoch výtlačkoch, z ktorých každá m zrlčastnených
obdržípo obojstrannom podpísaní jedno vyhotovenie.

l0.5

strárr

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto zrrluve možno vykonať len písomne a so sťthlasom oboch
zmluvných strán.

čl. tt.
l1.1

Dva exempláre tejto zmluvy boli podpísanév slovenskom jaryku, pre každúzmluvnú stranu
jeden. Zmluvné strany potvrdzujú, že budú aplikované platné zákony Slovenskej republiky.

V Banskej Bystrici

V §lovenskej ťupči

dňa 26jiila2022

dňa

za dodávateťa:

za odberateía:

1

0S.

ila?

