Zmluva o audítorskej činnosti
uzavretá podľa $ 591 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb' obchodný zákonník vznení neskorších
predpĺsov (d'alej len ako obchodný zákonník) zákona ć,. 42gl2o15 Z. z. o o Štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č,' 431l20o2Z' z' o úötovníctve vznení neskorších predpisov (d'alej len
ako zákon ć,.42312015 Z. z') a zákona ć. 583l2oo4 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov (d'alej len ako
zákon ö. 583l20a4 Z' z.)'

medzi zmluvnýmĺ stranami

objednávatel':

Mesto TURZOVKA
Štatutárny orgán JUDr. Ľubomír Golis - primátor
Sídlo STRED 178,023 54 TURZOVKA

lČo oo314331 rłĆ2a2O553315 Nie je platcom DPH
(d'alej len objednávatel')

Vykonávatel'

lng. Cibulová Daniela, certĺfikovaný audítor
Sídlo Závoz 252, RlECKA,974 01BANSKÁ BYSTRlcA

Zapĺsaná Vzozname Slovenskej komory audítorov, licencia sKAU č. 061

tco ĺzogooĺsso, olc

102960198o,

lc opĺ sK

102960,198o

'á

Bystr|ca

(d'alej len vykonávatel')

l. Predmet zmluvy a čas plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy

je záväzokvykonávateľa

a) vykonať nestranne štatutárny audit ročnej individuálnej účtovnejuzávierky Mesta Tunovka,
zostavenej k31.12' 2018 a31.12.2019 ato najneskÔr vlehote urěenej zák. oúčtovníctve, 19/
$
a o výsledku auditu vypracovať písomnúsprávu audítora v lehote do 10 dní od ukončenia
auditu.

b) vykonať nestranne audit

konsolidovanej účtovnejuzávĺerky Mesta Turzovka zostavenej
k31.12.2018 a31.12.2019 ato vdohodnutej lehote a ovýsledku auditu vypracovať písomnúsprávu
audítoľa v lehote do 10 dní od ukončenia audĺtu'

c)

v rámci audítorských sluŽĺeb poskytnúťodborné ekonomické poľadenstvo v oblasti vedenia

účtovníctva

d) vypracovať zoznam odporúčanípre objednávateľa v prípade ak vykonávatel'pri vykonávaní
auditov

zistí nedostatky

(d'alej ako ,,audítorské sluŽby")

2. objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané audítorskésluŽby uhradiť vykonávateľovi

dohodnutú odplatu v zmysle článku lV tejto zmluvy.

lI. Práva a povinnosti vykonávatel'a

je povĺnný vykonávať audítorské sluŽby za podmienok stanovených touto zmluvou
a s vynaloŽením všetkej odbornej spÔsobilosti v súlade so zákonom č. 42312015, v súlade
1. Vykonávateľ

s Medzinárodnými audítorskými štandardami (lsA 550) a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

2. Vykonávateľ je povinný dodrŽiavať mlčanlivosťo všetkých záleŽitostiach s ktoými sa oboznámi
v súvislosti so svojou činnosťoupre objednávatel'a, s výnimkou tých prípadov v ktoých ho
objednávateľ od tejto mlöanlivosti oslobodí, alebo ak má zákonnú povinnosť výpovede, táto povinnosť
trvá aj po skončenívýkonu auditu' Vykonávateľ mÔŽe v prípade potreby odhaliť dÔverné informácie
pre účelyobvyklého kontrolného procesu druhému partnerovi na zákazke, alebo pre účelykontroly
kvality audítorských sluŽieb /UDVA, SKAU/.
3. Vykonávatel' je oprávnený poŽiadať predloŽenie dokladov a poskýnutie informácií potrebných pre
poskýovanie audítorských sluŽieb v zmysle tejto zmluvy.

4. objednávateľ súhlasís poskytnutím pracovnej dokumentácie z auditu v prípade previerky kvality
auditu príslušnýmorgánom Slovenskej komory audítorov, pri uplatňovaní medzináľodného štandaľdu

tsoc

1.

5. Vykonávateľ vyhlasuje, Že v zmysle zákona ć,.42312015 Z. z. je vo vzťahu k danej účtovnej jednotke

nezávislý.
6. Vykonávateľ bude uskutočňovať kontrolu v mieste sídla objednávateľa.

7. Vykonávateľ predloŽí návrhy písomných správ a prip. zoznam odporúcanía riešenípred ich
koneiným vydaním vedúcemu odboru ekonomiky a Íĺnancovania, príp. inej určenej kontaktnej osobe
na posúdenie a prerokovanie'

8. Vzmysle

zák.ć.29712008 s10 o ochrane pred legalizáciou pľíjmovztrestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním teľorizmu a o zmene a doplnení niektoých zákonov, je audítor povinný oveľĺť,či
jeho klient koná vo vlastnom mene. Ako štatutárny orgán podpisom tejto zmluvy prehlasujem, Že
konám ja ako aj ostatní štatutárni zástupcovia a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

!!l. Práva a povinnosti objednávateI'a

1. objednávateľ sa zaväzĄe vývoriť vykonávateľovi podmienky pre riadny výkon jeho činnosti
a poskýnúť mu všetky potrebné iníormácie a písomnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie

audítorských sluŽieb najmä:
a) finálnu hlavnú účtovnúknihu, obratovú predvahu, inventarizáciu, finančnévýkazy účtovnejzávierky,
poznámky a ĺnéúčtovnépísomnosti za overované časovéobdobie
b) ročnúúctovnúzávierku zarok2018-2019
c) konsolidovanú ročnúúčtovnúzávierku materskej účtovnejjednotky; súvahy, výkazy ziskov a strát
a poznámky, inventarizácie za rok 20'18-2019 dcérskych spoločností, ktoré vstupujú do konsolidovanej
úětovnej závierky objednávateľa;výročnú,príp. konsolidovanú výroěnú správu
d) účtovnéoperácie, eliminácĺe vzájomných pohľadávok, záväzkov, nákladov, výnosov, beŽných
a kapitálových transferov, príp. d'alšie podklady k overeniu konsolidácie
e) predloŽiť úplný zoznam identifikácie spriaznených osÔb podľa $ 2 písm. n) a o) zákona ö.59512003
Z' z. o daní z príjmov a v súlade s lSA 550 (Medzinárodné audítorskéštandardy)

f) vyhlásenie podľa bodu 3 Všeobecných podmienok poskytovania auditu (d'alej ako VPPA), ktoré
tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy
2. Postup auditu v zmysle bodu 7 VPPA je oprávnený za ob1ednávatel'a s vykonávateľom prerokovať
- vedúci odboru ekonomiky a Íinancovania

lV. odplata a platové podmienky
1' Zmluvné strany sa dohodli, Že odplata za audítorskésluŽby je stanovená vsúlade so zákonom č.
18/1996 Z. z' ocenách vznení neskorších predpisov ato dohodou vo výške 1 9oo,- €, slovom

Jedentisícdeväťstoeur, bez DPH. Takto stanovená odplata vychádza z predpokladaného času
vykonávania audítorských sluŽĺeb a primeranej hodinovej sadzby za predpokladu beŽných
procedu rál nych uýkonov

a

uditu.

2. odplata špecifikovaná v odseku 1 tohto clánku nezahŕňa cestovné, príp. iné súvisiace náklady
spojené s vykonaním audítorských sluŽieb.

3. odplata za audítorskésluŽby je splatná nas|edovne:

a) Suma vo výške 1000,- € slovom jedentisíc eur, bez DPH, je splatná na základe faktúry riadne
vystavenej vykonávateľom po odovzdaní správy audítora k individuálnej ročnej účtovnejzávĺerke
a príp. zoznamu odporúčanív zmysle článku l písm. a) tejto zmluvy.
b) Suma vo výške 900,- € slovom deväťsto eur, bez DPH, je splatná na základe faktúry riadne
vystavenej vykonávateľom po odovzdaní správy audítora ku konsolidovanej účtovnejzávierke a príp.
zoznamu odporúčanív zmysle článku l písm. a) tejto zmluvy.
4. Faktúry sú splatné do 10 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náleŽitosti stanovené platnými právnymi predpismi' inak je

objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti vykonávateľovi vrátiť. Lehota splatnosti zaćne

v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávatel'ovi.

V. Záverečnéustanovenia
1. Táto zmluva je zverejňovaná

podľa S 5a zákona

č. 211l2ooo z. z'

o

slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa'

3. Adresou určenou na doručovanie písomností sa rozumie adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy,
resp' iná adresa, ktorú zmluvná strana pĺsomne oznámila druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli, Že

kaŽdá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doruöovanie.
Vtakomto prípade alebo pri inak zmarenom doručení(napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta,
odmietnutí prevzatia zásielky) sa zásielka povaŽuje za doručenúmomentom jej vrátenia späť
k odosielate|'ovĺ'

4' KaŻdá zo zmluvných strán je oprávnená od

tejto zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených
obchodným zákonníkom. odstúpenie od zmluvy musí byť písomné,musí byť doručenédruhej
zmĺuvnej strane a musí byť v ňom uvedený konkrétny dÔvod odstúpenia, inak je neplatné.
odstúpením od zmluvy sa zmluva rušíku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

5' odstúpenímod zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy.
odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy ani
zmluvných ustanovenítýkajúcich riešenia spoľov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré
podľa pĘavenejvÔle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončenízmluvy.
ô. Zmluvné strany sa zaväzujúsa bezodkladne najneskÔr do troch pracovných dní, oznámiť druhej
zmluvnej strane kaŽdú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenia záväzkov podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujúnahradiť druhej zmluvnej strane celú škodu, ktorá poľušenímtejto
povinnosti jej vznikne.

7. Príloha č. 1 (VPPA) tvorí neoddeliteľnú súcasťtejto zmluvy

8' Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä
obchodným zákonníkom, zákonom č. 423ĺ2015 Z. z.,zákonom č. 583l2oo4 Z. z., zákonom č.
431ĺ2002Z. z. o účtovníđve
vznení neskorších predpisov a ostatnými právnymi pľedpismi platnýmĺ
na územíSlovenskej republiky.

9. Stľany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým

dohodou.

10. Táto zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pľičomobjednávateľ
obdrŽí jeden rovnopis a vykonávatel' jeden rovnopis.
11. Všetky zmeny doplnenia a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnúformu, inak sú neplatné. Po
podpise oboma zmluvnými stranami sa tieto stávajú neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy'

12. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom' alebo sčastĺneplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade ako aj v prípade
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzu1únahradiť dotknuté ustanovenia novými
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšejmiere zodpovedajú účelusledovanému dotknutými
ustanoveniami.

13. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítalĺ,jej obsahu porozumelĺ, bola nimi schválená a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné stľany vyhlasujú, Že obsah tejto zmluvy plne
zodpovedá ich skutočnej vÔli, ktorú prejavili slobodne váŽne určĺtea zrozumiteľne bez omylu, bez
akéhokofuek psychického lebo Íyzickéhonátla ku.
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lng. Danĺela Cibulova
ceńifikovaný audítor

Ut

