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ZMLUVA O POSKYTNUTI A UDITORSKYCH SL UZI EB 

uza"ret' podl'a § 269 ods. 2 tikona č, 51311991 Zb .. Obchodného zákoonika v menf nt'Skooidl predpisov 
a Ukona o auditoroch. audite a dohľadom nad výkonom audilu Č. 54012007 Z.z.. 

l. DodávIItei' : 

(ďalej len ,.Dodávate!'··) 

2. Od beralel' : 

I.Zmluvné SIrany: 

Ing. Elena Fioleková, 
audítor, číslo licencie SKAu 239 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Ing, JozcfGrapa 
prim:itor mesta 
02302 Krásno nad Kysucou 
(ďalej len "Odberatel' ") 

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako .,zmluvné strany") 

II. PrcdmC' t zmluvy: 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tej to zmluvy: 

a) audit ú~lovnej závierky v súlade so Zákonom ~, 54012007 Z.z. o audítoroch, audite II dohľadom nad 
výkonom auditu II ostatnými právnymi nonnami platnými v Slovenskej republike. 

h) overenie hospodárenia podľa rozpOClU obce v súlade s § 16 odst.3 zákona o rozpOCtových pravidlách. 

III . Vykomlll ie predmetu zmluvy: 

l. Dodávate!' je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy pod!'a ~asového h:mnonogramu v 
termínoch dohodilutých s Odberateľom. 

2. Odberater je povinný dodal" Dodávateľovi podklady nevyhnumé pre potreby výkonu slutieb sllvisiacich 5 
predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Dodávateľa. 

l Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v čl á nku II. , pism. a) tejto zmluvy: 
- predložit" Dodávaterovi všetky doklady dokumentujúce činnost' Odberateľa, kloré Sll potrebné pre správne 
vykonanie týchlO služieb. 
- zabezpečit" potrebnú súčinnosť pri v)'koná\'aní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy. 

4. za doklady II iné materiály, kloré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sidla 
Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrtitenia Odberaterovi. Po vykonani 
služieb uveden)ch v ~Iánku 11 .. pfsm. a) tejto zmluvy je DodáVlIteľ povinný bez Zb)1OČného odkladu vmtit" 

• • • • 
ZMLUVA O POSKYTNUTI A UDITORSKYCH SL UZI EB 

uza"ret' podl'a § 269 ods. 2 tikona č, 51311991 Zb .. Obchodného zákoonika v menf nt'Skooidl predpisov 
a Ukona o auditoroch. audite a dohľadom nad výkonom audilu Č. 54012007 Z.z.. 

l. DodávIItei' : 

(ďalej len ,.Dodávate!'··) 

2. Od beralel' : 

I.Zmluvné SIrany: 

Ing. Elena Fioleková, 
audítor, číslo licencie SKAu 239 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Ing, JozcfGrapa 
prim:itor mesta 
02302 Krásno nad Kysucou 
(ďalej len "Odberatel' ") 

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako .,zmluvné strany") 

II. PrcdmC' t zmluvy: 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tej to zmluvy: 

a) audit ú~lovnej závierky v súlade so Zákonom ~, 54012007 Z.z. o audítoroch, audite II dohľadom nad 
výkonom auditu II ostatnými právnymi nonnami platnými v Slovenskej republike. 

h) overenie hospodárenia podľa rozpOClU obce v súlade s § 16 odst.3 zákona o rozpOCtových pravidlách. 

III . Vykomlll ie predmetu zmluvy: 

l. Dodávate!' je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy pod!'a ~asového h:mnonogramu v 
termínoch dohodilutých s Odberateľom. 

2. Odberater je povinný dodal" Dodávateľovi podklady nevyhnumé pre potreby výkonu slutieb sllvisiacich 5 
predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Dodávateľa. 

l Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v čl á nku II. , pism. a) tejto zmluvy: 
- predložit" Dodávaterovi všetky doklady dokumentujúce činnost' Odberateľa, kloré Sll potrebné pre správne 
vykonanie týchlO služieb. 
- zabezpečit" potrebnú súčinnosť pri v)'koná\'aní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy. 

4. za doklady II iné materiály, kloré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sidla 
Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrtitenia Odberaterovi. Po vykonani 
služieb uveden)ch v ~Iánku 11 .. pfsm. a) tejto zmluvy je DodáVlIteľ povinný bez Zb)1OČného odkladu vmtit" 



Odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté. 

5. Poskytnutie služieb špecifikovaných v tejto zmluve musí byť ú~elné a hospodárne. 

6. Dodávate!' je povinný bez zbyt~ného odkladu odovzdať Odbcratel'ovi vSetko, čo pre Odber-Llera ziska v 
suvislosti s poskytovaním služieb Specifikovun}'ch v tejto zmluve. Dodávate!' je povinný Odberntel'a 
oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej s poskytovaním služieb po<lI'a tej to zmluvy. 

7. Dodávatel' je povinn)' zachovať mlčanlivosť o všetkj'ch skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 
posk)'tovaním slutieb špecifikovaných v tcjtO zmlu\'c, a to aj po ukonteni platnosti a ličinnosli tejto zmluvy. 

8. Dodávateľ považuje infonnácic, doklady II ine materiály poskytnuté Odberateľom pre plnenie predmetu 
zmluvy za prísne dôverné. Okruh pracovnikov Dodávatera zabe~ujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s 
predmetom zmluvy bude Odberaterovi vopred oznámený. 

IV.Ceml: 

I. Odberater je povinný zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa V"a.jomnej dohody 
a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto (Iánku Zmluvy. 

2. Odberater sa zaväzuje zaplatil' Dodá\":;lIeľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa článku 11. tej to zmluvy 
nasledovne: 
a) - audit účtovnej závierky, overovanie systému vykazovania a zaznamenávania infonnáeii, systém interných 

kontrol, vyhodnotenie inventúr, overenie súladu v)' ročnej správy s Účtovnou závierkou 
• overenie hospodárenia podl"a rozpočtu obce v súlade s § 16 odsU aikona o rozpoč t ov)'ch pravidlách. 

Cena služby ods.a) 1100,- Eur 

SpolLl cel ková cena služby podl 'u č l. 11, 1100,- Eur 

3. Odberateľ sa zaväzuje uhradil' faktúru do 10 dni odo dňa jej obdržania. 

4. Ceny ~pecilikované v tej to zmluve sú uvedené spolu s DPH. 

5. K uvedeným cenám je Dodávlltel" oprávnený faktu rovať, v zmysle Zákona o auditoroch, výdavky ú(elovo 
vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré budú vopred konzultované s Odberateľom. 

6. Ilrípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude rieSená písomným 
dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami. 

V,Platnost' Zmlu\'y: 

1. TIIto zmluva sa uzatvára na rok 2010. 

2. Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma Zmluvn)" mi stranami. 

• 
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V I.Zúvert'Čné ustano, 'cni:l: 

l. Túto zmluvu je možné menít" a doplňoval' iba písomn)'mi dodatkami podpísanými obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

2. Právne vzťaby vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia prísluSn)'mi ustanoveniami zákoM Č . 511 / 1991 Zb., 
Obchodný zákonník. v znení neskoliich predpisova Zákona Č. S40nOO7 Z.z. o audítoroch. audite a dohľadom 
nad výkonom auditu. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so Zmluvn}'ch strán 
obdrži jeden (l) rovnopis. 

4. Zmluvu je možné vypovedať len v prípade vážneho porušenia povinnosti zmluvných stnin uvedených v tejto 
zmluve. Obe strany majú núrok M náhradu škody spôsobenou druhou stranou porušením podmienok tejto 
zmluvy alebo vSeobecne z.~vnzn}'ch predpi sov. 

V Martine dňa: S.septembra 2011 

MESTO 
KlSLCOl 

audítor, Č.1icencie 239 
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