ZMLUVA
o poskytnutí audítorských služieb uzavretá podľa §269 odst.
zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1. ZMLUVNÉ
L

STRANY:

Vykonávateľ:
Ing. Cibulová Daniela, audítor SKAU, č.licencie 061
Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
DIČ 1029601980,1Č DPH SK 1029601980

2. Objednávateľ:
OBEC ZBYŇOV
Ing. Stanislav Hudek - starosta obce
013 19 ZBYŇOV
IČO 00321788 DIČ 2020637135

II. PREDMET ZML UVY
Vykonávateľ v súlade so zák.č. 540/2007 Z.z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zabezpečí audit účtovnej závierky k 31.12. b.r., audit súladu Výročnej správy v
zmysle zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.
Ostatné náležitosti v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení zmien a doplnkov, zák.č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predovšetkým so zameraním na:
- dodržiavanie zásad a pravidiel rozpočtového hospodárenia
- hospodárenie s finančnými prostriedkami
- stav a vývoj dlhu
- preukázateľnosť, úplnosť a správnosť vedenia účtovníctva, odsúhlasovanie
transferov
- overenie, či údaje účtovnej závierky verne zobrazujú stav majetku, záväzkov,
a finančnú situáciu účtovnej jednotky, plnenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej
časti, výsledok hospodárenia
- správnosť spracovania ročnej účtovnej závierky po formálnej a vecnej stránke,
príp. ďalšie v zmysle Plánu a programu auditu alebo špecifických objednávok

III. ČAS PLNENIA
Zmluva sa uzatvára na vykonanie overenia ročnej účtovnej závierky, priebežného
overovania účtovníctva a Výročnej správy,
vrátane konzultácií vo veci účtovných
závierok.
Termín na vydanie audítorských správ v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

TV. CENA
Cena za výkon audítorskej činnosti je stanovená dohodou v súlade so zákč. 18/1996
Z.z. o cenách vo výške 415€ /rok bez DPH. Slovom: Styristopäťnásťeur. Výdavky
vynaložené v priamej súvislosti s výkonom auditu budú fakturované samostatne,
v
súlade so zákč.540/2007 Z.z., §21.

V. ČAS PLNENIA
Zmluva sa uzatvára na vykonanie audítorských prác súvisiacich s priebežným
overením účtovníctva a
ročnej účtovnej závierky za rok 2012-2013. Termín na
vydanie audítorskej správy v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov.
VI FAKTUROVANIE A PLATENIE
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poukáže na účet vykonávateľa dohodnutú
sumu do 14 dní od vystavenia faktúry.
V prípade oneskorenej platby sa postupuje v zmysle Obchodného zák, par. 369.
VII.

ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI ZMLUVY
1. Objednávateľ vytvorí vykonávateľovi podmienky pre
poskytne mu potrebné doklady.

výkon

činnosti

a

2. Previerkou sa neoveruje dodržanie predpisov daňového práva, pri platcoch
DPH spôsob uplatnenia DPH. Audítorským overením nezaniká zodpovednosť RO,
PO a obce za výsledok hospodárenia a právo finančných a i. orgánov ostáva
nedotknuté bez ohľadu na výsledok previerky.
3. Náležitosti, ktoré táto zmluva nerieši sa budú riešiť všeobecnými zásadami
Obchodného zákonníka.
4. Vykonávateľ môže požadovať príslušné preddavky a viazať vydanie výsledku
svojej činnosti na úplné splnenie jeho nárokov. Pri trvalých zmluvách môže byť
poskytnutie ďalších služieb odmietnuté až do zaplatenia predošlých služieb.
V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy, má vykonávateľ nárok na fakturáciu
a vyplatenie 50 % zmluvne dohodnutej sumy.
5. Iné objednané služby objednávateľom /napr. audítorské overenie Konso
lidovanej účtovnej závierky, závierok zriadených príspevkových a rozpočtových
organizácii, podnikateľskej činnosti obce, daňové poradenstvo,
iné uisťovacie služby,
príp. iné poskytnuté súvisiace služby audítora,/ budú predmetom samostatne
uzatvorenej zmluvy s vykonávateľom.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zo
zúčastnených strán obdrží po obojstrannom podpísaní jeden exemplár.
VIII. PODPISY ZML UVNÝCH STRÁN
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