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ZMLUVA 

o poskytnutí audítorských služieb uzavretá podľa §269 odst. 
zák. č. 51 3/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

l. ZJ\!JLUVNÉ STRANY: 

l . Vykonávateľ: 

Ing. Cibulová Daniela, audítor SKA[!, č. licencie 061 

Riečka 252, 974 OJ Banská Bystrica 

2. O~jednávufeľ: 

TI. PREDi\1ET Zi\1/f,UVY 

Dl( J(' DPH 

Mesto KR.IÍSNO NAD KYS'UCOU 
Ul. l . Ji;Jája 1255 

Ing. Jozef Grapa - primátor mesta 
023 02 Krásno nad Kysucou 

IČO 003 l ./07 2 

Vykonávate/' v súlade so =ák.é. 540/ 2007 Z.z. Zákon o audíroroch, audite a dohL'ade nad 
výkonom audiw a o zmene a doplnení zák.č.-13112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor.fich 
predpisov, zabezpečí audir účtovnej závierky k 31.12. b.r. , audit súladu Výročnej správy v 
zmysle zák.č.43 1/2002 Z.z. o úe-~tovníctve v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou. 
Ostatné náležitosti v zmysle zák. é.583/2004 Z.z. o rozpočtov.ých pravidlách územnej 
samosprávy v znenf zmien a doplnkov, zák.č. 502/2001 Z.z. o.flnančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektm:vch zákonov, predovšelkým so zameraním no: 

- dodržiavanie zásad a pravidiel rozpočtového hospodárenia 

-hospodárenie s finanén;ími prostriedkami 

-stav a v.ývqj dlhu 

- preukózatel'nos( úplnosť a Jprávnosľ vedenia účtovníctva, odníhlasovanie 

transferov 

- overenie, či údaje úi!lovnej závierky verne zobrazujú stav majetku, záväzkov, 

a.fincmčnú situáciu ú( tovnejjednotky, plnenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej 

časti. v.ýsledok hospodárenia 

- správnosť spracovania ročnej účtovnej závierky po formálnej a vecnej stránke, 

príp. d'aWe v zmysle Plánu a programu auditu alebo špec(fick;ích objednávok 

Ili. Č'AS P LNENL4 

Zmluva sa uzatvára na vykonanie overenia roťnej účtovnej závierky, poradenskej 
činnosti v oblasti účtovníctva, overenie súladu Výročnej .správy, vrátane konzultácií 
vo veci účtovných závierok. Termin na vydanie crw.iftorsk)ích správ v zmysle zák. č. 
431/2002 Z.z. o LÍL~tovnictve v znen[ neskorších zmien a doplnkov. 



-

IV CENA 

Cena za výkon audítorskej činnosti je stanovená dohodou v súlade so zák. č.J8íl996 
Z.z. o cenách vo vý.~ke l 000 f ÍJ·ok bez DPH .)'lovom: .Jedentisíceur. T')ídavky 
vynaložené v primnej súvislosti s výkonom auditu budú fakturované samostatne, v 
súlade so zák.č. 54012007 Z.z., ,íl2J. ,, 

v 

V CAS PUVENIA 

Zmluva sa uzatvára na vykonanie audítorských prác súvisiacich s overením 
účtovníctva, ročnej účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2011-2012. Termin na 
vydanie audítorskej správy v zmysle zák. č. 43112002 Zz. o účtovnictve v znení 
neskor.fích zmien a doplnkov. 

VI FA KTUROVANIE A PLATENIE 
Zmluvné strany sa dohodli. že objednávate!' poukáže na účet vykonávatef'a dohodnutú 
sumu do 14 dní od vystavenia faktúry. 
V prípade oneskorenej platby sa postupuje v zmysle Obchodného zák., par.369. 

VII ĎAĽŠIE NALEŽITOST! ZMLUVY 

l. Objednávateľ vytvori vykonávatel'ovi podmienky pre vj·kon činnosti a 
poskytne mu potrebné doklady. 

2. Previerkou sa neoveruje dodržanie predpisov daňového práva, pri platcoch 
DPH sp6.sob uplatnenia DPH Audítorským overením nezaniká zodpovednosť RO, 
PO a obce za výsledok hospodárenia a právo financ~nJích a i. orgánov ostáva 
nedotknuté bez ohl'adu na výsledok previerky. 

3. Náležitosti, ktoré táto zmluva nerie.í:i sa budú ri.e§iť všeohecnJ1mi zásadami 
Obchodného zákonníka. 

4. Vykonávate/' m6že požadovať prúlušné preddavky a viazal' vydanie výsledku 
svoJeJ činnosti na úplné splnenie jeho nárokov. Pri trvalých zmluvách m6že byŕ' 
poskytnutie ďal.í:fch služieb odmietnuté až do zaplatenia predo.š:lJ1ch služieb. 
V prípade bezd6vodného ods·túpenía od zmluvy, má '~ykonávatel' nárok na fakturáciu 
a vyplatenie 50 %zmluvne dohodnut~/ sumy. 

5. Iné objednané služby objednávatel'om /napr. audítorské overenie Kon.w
lidovanej účtovnej závierky. závierok zriadených príspevkových a rozpočtových 
organizácii, podnikatel:'lkej činnosti obce, daňové poradenstvo, iné uisľovacie služby, 
prfp. iné poskytnuté súvisiace služby auditora/ budú predm.etom samostatne 
uzatvorenej zmlu1-y s vykonávate/om. 

6. Tá!o zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorJích každá zo 
zúc'!astnených strán obdrži po obojstrannom podpísaní jeden exemplár. 

Vfll. PODPISY ZA1L UVNÝCH STM1V 

Za vykonávateľa: 
' Ing. CIBULOVA 

audítorstvo a ekonomické 
Riečka 252 

974 O 1 Bans ká 8 

' ' 
V ... . ť: ~Cl .. ~.~~ .tz. ... _v' .. . ~·1· .? ... ................. .... , d/1Cl .... . l): 

Za objednávatel'a: 

a/'-'-
~-~rsro 

KRÁs'o ';n hrsrcor 

... .... ... ' ... .. .. ' .. . 
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