
ZMLUVA 
o poskytovanf audítorskych služieb uzavretd podl'a § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk 

v zneni neskorgfch predpisov 

čfslo zmluvy: VS 202214 

1. ZMLUVNE STRANY: 

Dodávater: EKO-AUDIT, s.r.o. 
zapisand v Obchodnom registri Okresneho stIdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka čislo: 78236/L 
9. mája 424/7, 03901 Turčianske Teplice 
v zastúpeni: Mgr. Uubica MarčekovA, konatel' spoločnosti 
IČO: 54 136 652 
DIČ/IČ  DPH: 2121576644/SK2121576644 
Licencia UDVA Č. 431 
Bankove spojenie: VUB, a.s. 
Č. áčtu: IBAN SK80 0200 0000 0045 1953 4154 

(d'alej len „Dodávatel") 

Odberatel': Obec Vel'ky Čepčfn 
C.d. 12, 
038 45 Vel'ky čepčin 
v zastUpen1: Jana Bod'ovA, starostka obce 
IČO: 00648817 
DIč: 2020607380 
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Č. áčtu: IBAN : SK98 5600 0000 0024 0770 7007 

(d'alej len „Odberater) 

(dodávater a odberatel' spoločne d'alej len ako „Zmluvné strany") 

Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „audit" rozumie gtatutárny audit definovany v §2, ods.1 zákona o 
štatutárnom audite a pod pojmom „dodávater sa rozumie „gtatutárny auditor" alebo "auditorskd spoločnosť" 
definovani v §2, ods.2 a 3 zákona o gtatutárnom audite. Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne gtatutárny 
auditor ako dodávater uvedených služieb. 

PREDMET ZMLUVY: 

Dodávater sa zavazuje zabezpečiť  pre odberatel'a v zmysle tejto zmluvy: 

Audit individuálnej fičtovnej závierky 

a) audit individuálnej účtovnej zdvierky zostavenej k 31.12. belného roka podl'a zákona Č. 431/2002 Z.z. 
o áčtovnictve v zneni neskorgich predpisov (d'alej len „zikon o tičtovníctve") a vykonany v sítlade so 
zdkonom Č. 423/2015 Z.z. o gtatutdrnom audite a o nnene a dopineni zákona Č. 431/2002 Z.z. 
o tačtovnictve v znenf neskorgich predpisov (d'alej len „zdkon o auditoroch") a ostatnymi prdvnymi 
normami tykajácich sa vykonu auditu platnymi v Slovenskej republike. 

b) overenie iných skutočnosti podl'a osobitnych predpisov, resp. previerku hospoddrenia obce v zmysle 
zákona 583/2004 Z.z. §-u 16 odsek 3 za bežný rok. 

c) audit súladu výročnej správy zostavenej v zmysle zákona o účtovnictve s individudlnou fičtovnou 
zdvierkou k 31.12.bežneho roka. 



VYKONANIE PREDMETU ZMLUVY:  

1. Doddvater je povinný vykondvať  služby súvisiace s predmetom zmluvy v termfnoch dohodnutých 
s odberaterom. 
Audit individualnej Učtovnej zAvierky 
Služby uvedené v článku II. a) a b) tejto zmluvy je dodávater povinný vykonať  najneskôr do 17.08. 
nasledujaceho roka. 
Služby uvedené v článku II. c) tejto zmluvy je doddvater povinný vykonať  najneskôr do 16.08. 
nasledujaceho roka. 

2. Odberater je povinný dodať  dodávaterovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb súvisiacich 
s predmetom zmluvy, a to priebežne podra požiadaviek dodávatera. V pripade výkonu činnosti uvedených 
v článku II., pfsm. a) a b) tejto zmluvy je odberater povinný dodať  podklady nevyhnutné pre potreby 
výkonu tejto činnosti najneskôr do 05.08.nasledujaceho roka, resp. do 12.08.nasledujaceho roka pre pinenia 
uvedené v čldnku II. pism. c) tejto zmluvy. Povinnosť  poskytovať  dodávaterovi potrebné informácie, 
doklady a dokumentdciu o odberatel'ovi majú s jeho súhlasom aj obchodni partneri a prdvni zdstupcovia 
odberatera. 

3. Odberater je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II tejto zmluvy: 

predložiť  doddvaterovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto čldnku všetky nfm požadovand doklady 
dokumentujúce hospodársku činnosť  odberatera, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie týchto 
služieb 

zabezpečiť  potrebnú súčinnosť  pri vykondvanf služieb súvisiacich s predmetom zmluvy. 

4. V súvislosti so spracovanim osobných adajov doddvaterom pre účely zdkona č.297/2008 Z.z. o ochrane 
pred legalizáciou prfjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovanfm terorizmu a o zmene a dopineni 
niektorých zdkonov (d'alej len zdkon 6.297/2008 Z.z.) !rid dodávater ako povinná osoba postavenie 
prevddzkovatera vo vzťahu k IS osobných adajov, ktor6ho účel spracúvania vymedzuje zdkon č.297/2008 
Z.z., a preto bude osobné údaje klienta na fičel vykonania starostlivosti spracavať  v intenciách §19 zákona 
6.297/2008 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby. Doddvatel' spracúva a chráni osobné údaje v súlade 
s ustanoveniami Nariadenia Eur6pskeho Parlamentu a Rady (E1:J) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracavani osobných adajov a o vol'nom pohybe takýchto adajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane adajov) (d'alej len „GDPR") a zdkona č.18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných adajov a o zmene a dopinenf niektorých zdkonov (d'alej len „Zdkon o ochrane 
osobných adajov"), ako aj so všetkými všeobecne zdvaznými prdvnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. 
Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany dodávatera, 
odberatel' môže poskytovať  doddvaterovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. Odberatel' týmto 
prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávaterovi poskytnať. Doddvatel' sa pre fičely tejto 
zmluvy považuje za prevádzkovatera týchto osobných adajov v zmysle 61.4 ods.7 GDPR a/alebo §5 pfsm.o) 
Zdkona o ochrane osobných fidajov. 

5. Povinnosť  poskytovať  doddvaterovi potrebné informácie, doklady a dokumentdciu o odberatel'ovi majú 
s jeho sahlasom aj obchodni partneri a pravni zástupcovia odberatera. 

6. Kontaktnými osobami na realizdciu predmetu zmluvy na strane odberatera je Janka Virtelová externd 
ekon6inka obce a na strane doddvatera Mgr. Eubica Marčekovd zodpovedný auditor. 

7. Pred ukončenim auditu štatutdrny orgdn a iné orgdny ačtovnej jednotky (manažment) poskytne 
doddvaterovi podpfsand vyhldsenie týkajace sa významných skutočnosti. Vyhldsenie nebude mať  staršf 
Mum ako je dátum vydania sprdvy. 

8. V prfpade striedania auditorov umožnf odberater auditorovi komunikAciu s predchddzajúcim auditorom. Dá 
súhlas predchAdzajficemu audftorovi na poskytnutie adajov. 

9. Za doklady a iné materidly, ktoré buda poskytnutd doddvatel'ovi za ačelom ich kontroly mimo sidla 
odberatel'a zodpovedd v celom rozsahu dodavater, a to až do momentu ich vrátenia odberatel'ovi. 



10. V pripade, ak odberatel' nepredloži dodavaterovi výročn6 sprdvu na overenie, odberatel' nie je v nej 
opravnený citovať  časti spravy auditora vyhotovenej doddvaterom. 

Dodávater sa zavazuje vykonávať  pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou a nestranne a z auditu 
vypracovať  správu auditora podl'a medzindrodných auditorských gtandardov (ISA), v ktorej vyjadrf ndzor 
na 6čtovn6 zdvierku. Doclavater vypracuje a predloži nasledovne výstupy: 

A. Sprdva nezdvisleho auditora obsahujíicu sprdvu z auditu individudlnej 6čtovnej zdvierky, sprdvu 
o overenf hospoddrenia obce a dodržiavania povinnostf v zmysle zakona 583/2004 Z.z..a sprdvu 
k informdcidm, ktore sa uvddzaj6 v individudlnej výročnej sprdve (v pripade, ak dodavater bude 
mať  individuálnu výročn6 sprdvu k dispozicii pred vydanfm sprdvy z auditu individudlnej 
6čtovnej zdvierky). 

B. Dodatok k správe nezdvisleho auditora obsahujíici sprdvu k informAcidm, ktore sa uvddzaj6 
v individuálnej výročnej sprdve (v prfpade, ak doddvater bude mať  individudlnu výročn6 sprdvu 
k dispozícii po vydani sprdvy z auditu individudlnej ačtovnej zdvierky). 

12. Dodávater je oprávnený byť  pritomný pri inventarizAcii majetku a zdvazkov ačtovnej jednotky alebo 
vyžiadať  vykonanie inventarizAcie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky. 

13. Štatutarny organ odberatera je zodpovedný za zostavenie 6čiovnej zdvierky, ktord poskytuje pravdivý 
a verný obraz v salade so zdkonom o 6čtovnictve a za interne kontroly, ktore považuje za potrebne pre 
zostavenie iáčtovnej zavierky, ktora neobsahuje významne nesprávnosti, di už v d6sledku podvodu alebo 
chyby. Pri zostavovanf 6čtovnej zdvierky je gtatutarny organ zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať  vo svojej činnosti, za opfsanie skutočnostf týkaj6cich sa nepretržiteho 
pokračovania v činnosti. Odberatel' je povinný bez zbytočneho odkladu odovzdať  dodavaterovi vgetko, čo 
pre neho ziska v s6vislosti s poskytovanfm služieb gpecifikovaných v tejto zmluve. Doddvater je povinný 
odberatera oboammovať  so skutkovým stavom veci s6visiacej s poskytovanfm služieb podl'a tejto zmluvy. 

14. Dodávater je povinný zachovať  mlčanlivosť  o vgetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v s6vislosti 
s poskytovanfm služieb gpecifikovaných v tejto zmluve, v zmysle §32 zakona o gtatutarnom audite, okrem 
výnimiek stanovených v §32 a to aj po ukončeni platnosti a 6činnosti tejto zmluvy. Zachovanie mIčanlivosti 
sa nevzťahuje na zabezpečenie spinenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podl'a interných zásad 
a postupov SKAU a medzindrodných gtandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, 
ktore vykondvaj6 audity a preverenie finančných výkazov a zdkazky na ostatne uisťovacie a síivisiace 
služby). 

IS. Dodávater považuje informácie, doklady a ine materidly poskymute odberaterom pre pinenie predmetu 
zmluvy za prisne d6verne. Okruh pracovnikov dodávatera zabezpečujilcich vykondvanie služieb siávisiacich 
s predmetom zmluvy bude odberatel'ovi vopred pisomne oznámený. 

16. Ak má odberatel' povinnosť  zverejriovať  uzatvorene zmluvy v zmysle zdkona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
pristupe k informdcidm a o zmene a dopinenf niektorých zdkonov v aktuálnom znenf, je povinný zverejniť  
tilto zmluvu a informovať  doddvatera o jej zverejneni. Ak tdto zmluva nie je zverejnend v zmysle 
uvedeneho zdkona, doddvater nie je povinný poskytn6ť  pinenie podl'a tejto zmluvy. 

17. V zmysle Zdkona 297/2008 §10 ods. 10 o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovanim terorizmu a o zmene a dopineni niektorých zákonov d'alej len „zdkon") je auditor, 
daŕiový poradca, alebo ekonomický poradca povinný overiť, di jeho klient kond vo vlasMom mene. Ako 
gtatutarny orgdn (poverend osoba gtatutárnym orgdnom) podpisom tejto zmluvy prehlasujem, že kondm ja 
ako aj ostatra gtatutdrni zdstupcovia a spinomocnene osoby vo vlastnom mene. 

IV. CENA: 

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

2. Odberatel' sa zavazuje zaplatiť  doddvaterovi za služby poskytnuté a vykonane podl'a čldnku II. tejto zmluvy 
nasledovne: 



a) za audit individudlnej 6čtovnej zavierky zostavenej k 31.12.bežného roka v s6lade s článkom 11., 
pfsm. a) tejto zmluvy a previerku hospoddrenia obce v zmysle zdkona 583/2004 Z.z. §-u 16 odsek 3.) 
v sálade s článkom II., pfsm. b) tejto zmluvy 450,- E bez DPH rok/540,- E s DPH rok 

b) za audit sfiladu výročnej sprdvy s auditovanou individuálnou áčtovnou závierkou k 31.12.bežného 
roka v sillade s článkom II. pfsm. c) tejto zmluvy 50,- E bez DPH rok/60,- E s DPH rok 

Spolu celkova cena služby 500,- E bez DPH rok/600,- E s DPH rok 

3. Sumy uvedend v bode 2. tohto članku podra Č. II. je doddvater oprAvnený fakturovať  odberatel'ovi po 
vykonanf služieb pred odovzdanfm správy audftora. 

4. Odberatel' sa zavazuje uhradiť  faktáru do 10 dnf odo dňa jej obdržania. 

5. K uvedeným cendm je doddvater oprdvnený fakturovať, v zmysle Zákona o audftoroch, výdavky 6čelovo 
vynaložend v priamej sfivislosti s pinenfm dohodnutých prác, ktord bud(' vopred konzultovand 
s odberaterom. 

6. Pripadná zmena rozsahu vykonaných služieb gpecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená pisomných 
dodatkom k zmluve, podpfsaným obidvoma zmluvnými stranami. 

V. PLATNOSŤ  ZMLUVY 

7. TAto zmluva platf pre 6čtovnii závierku k 31.12.bežndho roka a to do spinenia všetkých povinnostf 
vyplývajficich zo zmluvy. 

8. TAto zmluva je platrid a 6činná odo diia jej podpfsania oboma zmluvnými stranami a zverejnenfm v registri 
zmlfiv, ak tejto povinnosti podlieha odberater. V pripade nezverejnenia uzatvorenej zmluvy na výkon 
auditu, doddvater nie je povinný poskytrulť  služby uvedené v čldnku II. tejto zmluvy. 

9. Odberatel' m6že t6to zmluvu vypovedať  formou pfsomnej výpovede doručenej dodavaterovi, pričom platf, 
že zmluva zanikd ku dilu doručenia pfsomnej výpovede odberatel'a doddvaterovi. Vo výpovedi uvedie 
d6vody, ktoré ho viedli k odvolaniu audftora, alebo odstápeniu od zmluvy v priebehu vykondvania auditu. 
V prfpade výpovede zmluvy je odberater povinný dodávaterovi uhradiť  odmenu za 6kony a práce vykonand 
v sálade s touto zmluvou do dAtumu doručenia výpovede dodávaterovi. 

10. Doddvater je oprávnený vypovedať  tfito zmluvu len zo závažných d6vodov, najma ak sa narugila 
nevyhnutnd d6vera medzi nfm a odberaterom alebo ak odberater neposkytuje doddvaterovi potrebn6 
sfičinnosť  a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy. V pripade výpovede zmluvy je dodávater 
povinný odovzdať  odberatel'ovi všetky doklady a iné materiály, ktord mu do dŕia doručenia výpovede 
odberatel' zapožičal (nevzťahuje sa na doklady, ktoré doddvatel' zfskal ako d6kazy auditu). Zmluva zaniká 
ku dňu doručenia pfsomnej výpovede dodávatera odberatel'ovi. 

VI. ZAVEREtNE USTANOVENIA 

11. T6to zmluvu je mokié meniť  a doplňovať  iba pfsomnými dodatkami podpfsanými obidvoma zmluvnými 
stranami. 

12. Právne vzťahy vyplývajáce z tejto zmluvy sa riadia prfslugnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zdkonnfk, v znenf neskorgfch predpisov a zdkona o gtatutárnom audite. 

13. Dodávater zodpovedd za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za gkodu, ktorá sp6sobil odberatel'ovi 
nesprdvnym a nekvalitným poskytovanfm služieb. Nezodpovedd vgak za vady, ktorých prfčinou s6 
nedostatky v dokladoch a iných materidloch odovzdaných doclavaterovi odberaterom. 

14. Odberatel' s6hlasf so skutočnosťou, že v prfpade ak dodávater zavinf svojou činnosťou gkodu odberatel'ovi 
bude možné poskytn6ť  ficlaje odberatera poisťovni, v ktorej je dodávater poistený, a to výlučne za 6čelom 
riegenia tejto poistnej udalosti. 

15. Odberatel' sailasf, aby dodávater v prfpade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať  
s nastupuj6cim audftorom/audftorskou spoločnosťou v zmysle zdkona Č. 423/2015 Z.z. o gtatutárnom audite 
§ 32 odsek 6. 



16. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každa so zmluvných strdn 
obdrži jeden (1) rovnopis. 

17. Zmluvnd strany vyhlasujú, že sú spôsobild na pravne úkony, le zmluvu uzavreli na zdklade vzdjomnej 
dohody a na základe slobodnej a vdžnej vôle, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za ndpadne nevýhodných 
podmienok, zmluva je urobená v predpisanej forme, zmluvu si pozorne prečitali, jej obsahu porozumeli a na 
znak sahlasu s ňou ju podpisali. 

Vo Vel'kom Čepčfne, dňa 15.novembra 2022 

,,----- 
V 

( 

Za doddvatel 

   

Za odberatora 

 

-  
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