
JLSJL IboJUb

ZMLUVA

o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podl’a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník v znění neskorších predpisov

I. Zmluvné strany:

Petráš auditorská s. r. o., licencia UDVA 432

zapísaná Obchodný register Okresný súd Košice I, Oddiel sro, Vložka 
Č.48383/V
zastúpená: Petráš Eudovít Ing., konatel’ spoločnosti
so sídlom: Lipová 12, 044 24 Poproč
IČO: 52 954 501 (ďalej auditorská spoločnosť)

(ďalej len „dodávatel*I. * * I. * * 4)

Odběratel’: Město Moldava nad Bodvou
Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

zastúpená: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor města

IČO: 36214574

Telefon,e-mail : 055 4880211, msu@moldava.sk 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 11872920/5200

(ďalej len „odběratel*4)

(Dodáváte!’ a odběratel’ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany44)

mailto:msu@moldava.sk


II. Predmet zmluvy:

DodávateF sa zavazuje zabezpečit' pre odberateFa v zmysle tejto zmluvy:

a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. auditovaného roka podlá zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znění neskorších predpisov (ďalej len ..zákon 

o účtovníctve44) a vykonaný v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, 

audite a dohlade nad výkonom auditu a o zmene a doplnění zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znění neskorších predpisov (ďalej len ..zákon o audítoroch44) a 

ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej 

republike,

b) audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. auditovaného roka.

c) audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnou 

závierkou za auditovaný rok zostavenej podFa § 20 a § 22 ods.16 zákona o 

účtovníctve.

III. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1. DodávateF je povinný vykonávat’ služby súvisiace s predmetom zmluvy v termínoch 

dohodnutých s odberateFom. Služby uvedené v článku II.a) tejto zmluvy je dodávateF 

povimiý vykonat' najneskor do 30.6.auditovaného roka. Služby uvedené v článku Il.b) a 

II.c) tejto zmluvy je dodávateF povinný vykonat’ najneskor do 30.11 .auditovaného roka.

2. Odběratel’ je povinný dodať dodávateFovi podklady nevyhnutné pre potřeby výkonu 

služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podFa požiadaviek dodávateFa.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateFom pre účely zákona č.297/2008 

Z.z. o ochraně před legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochraně před financováním 

terorizmu a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len zákon č.297/2008 Z.z.) má 

dodávateF ako povinná osoba postavenie prevádzkovateFa vo vzťahu k IS osobných 

údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákon č.297/2008 Z.z., a preto bude osobné 

údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 zákona 

č.297/2008 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby. DodávateF spracúva a chrání osobné údaje v 

súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochraně fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voFnom pohybe



takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochraně 

údajov) (ďalej len ,,GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobných údajov a o 

zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochraně osobných údajov“), 

ako aj so všetkými všeobecne závaznými právnymi predpismi, ktoré ich vy koná vaj ú. 

Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany 

dodávateFa, odberateF može poskytovat’ dodávatel’ovi osobné údaje róznych fyzických 

osob. Odběratel' týmto přehlasuje, že je oprávněný tieto osobné údaje dodávatel’ovi 

poskytnut*. Dodávatel' sa pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovatel'a týchto 

osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochraně 

osobných údajov.

Povinnost’ poskytovat’ dodávatel’ovi potřebné informácie, doklady a dokumentáciu 

o odberatel’ovi májú sjeho súhlasom aj obchodní partneri a právní zástupcovia 

odberatel’a.

V případe výkonu činnosti uvedených v článku II., písm. a) tejto zmluvy je odběratel’ 

povinný dodat’ podklady nevyhnutné pre potřeby výkonu tejto činnosti najneskor do 

30.4.audítovaného roka , resp. do 31.10.audítovaného pre plnenia uvedené v článku II. 

písm. b), c) tejto zmluvy.

3. Odběratel’je povinný pre potřeby výkonu služieb uvedených v článku II., tejto zmluvy:

• předložit' dodávatel’ovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky ním 

požadované doklady dokumentujúce hospodársku činnost’ odberatel’a, ktoré sú 

potřebné pre správné vykonanie týchto služieb,

• zabezpečit’ potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom 
zmluvy.

4. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatePovi za účelom ich kontroly 

mimo sídla odberatel’a zodpovedá v célom rozsahu dodávatel’, a to až do momentu ich 

vrátenia odberatePovi.

5. V případe, ak odběratel’ nepředloží dodávatePovi výročnú správu na overenie, 

odběratel' nie je v nej oprávněný citovat’ časti správy auditora vyhotovenej 
dodávatePom.
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6. Dodávatel' sa zavazuje vykonat’ pre odberatePa služby s odbornou starostlivosťou 

a nestranné a z auditu vypracovat’ správu auditora podl’a medzinárodných auditorských 

štandardov, v ktorej vyjádří názor na účtovnú závierku následovně:

A) správa auditora z auditu účtovnej závierky,

B) správa auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky,

C) dodatok k správě auditora z auditu súladu konsolidovanej výročnej správy.

7. Dodávatel’ je oprávněný byť přítomný pri inventarizácii majetku a závázkov účtovnej 

jednotky alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.

8. Štatutámy orgán odberatel’a je zodpovědný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá 

poskytuje pravdivý a věrný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné 

kontroly, ktoré považuje za potřebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dosledku podvodu alebo chyby. Odběratel’ je povinný 

bez zbytočného odkladu odovzdať dodávatel’ovi všetko, čo pre něho získá v súvislosti 

s poskytováním služieb specifikovaných v tejto zmluve. Dodávatel’ je povinný 

odberatel’a oboznamovať so skutkovým stavom věci súvisiacej s poskytováním služieb 

podl’a tejto zmluvy.

9. Dodávatel’ je povinný zachovat’ mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvěděl v súvislosti s poskytováním služieb specifikovaných v tejto zmluve, a to aj po 

ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na 

zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podl’a interných zásad 

a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola 

kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných výkazov a zákazky 

na ostatné uisťovacie a súvisiace služby).

10. Dodávatel’ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatePom pre 

plnenie predmetu zmluvy za přísné dověrné. Okruh pracovníkov dodávatePa 

zabezpečujúcich vykonáváme služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude 

odberatePovi vopred písomne oznámený.

11. Ak má odběratel’ povinnost’ zveřejňovat’ uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom přístupe k informáciám a o zmene a doplnění niektorých 

zákonov v aktuálnom znění, je povinný zveřejnit’ túto zmluvu a informovat’ dodávatePa



o jej zverejnení. Ak táto zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného zákona, 

dodávatel’ nie je povinný vydať správu auditora.

IV. Cena:

1. Odběratel' je povinný zaplatit’ dodávatefovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu 

podl'a vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky následovně :

a) Individuálna účtovná závierka za rok 2021

4 680,- € s DPH

b) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 a výročná správa

2 280,- € s DPH

Spolu celková cena služby podl’a čl. II.

5 800,- € bez DPH

6 960.- € s DPH. ( slovom šesťtisícdeváťstošesťdesiat eur s DPH )

2. Odběratel’ sa zavazuje uhradit’ faktúru do 30 dní odo dňa jej obdržania.

3. Ceny specifikované v tej to zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávatel’ je oprávněný 

k uvedeným cenám fakturovat’ DPH podl’a platných právnych predpisov.

4. K uvedeným cenám je dodávatel’ oprávněný fakturovat’, v zmysle zákona o audítoroch, 

výdavky účelovo vynaložené v priamej súvislosti s plněním dohodnutých práč, ktoré 

budu vopred konzultované a odsúhlasené s odberatefom.

5. Případná změna rozsahu vykonaných služieb specifikovaných v predmete zmluvy bude 

riešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

V. Platnost’ zmluvy:

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na vykonanie služieb podfa bodu II za rok 

2021 v termínoch vykonania podfa bodu III zmluvy.



2. Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.1

3. Odběratel’ može tuto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej 

dodávatefovi, pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede 

odberatefa dodávatelovi. Vo výpovědi uvedie dovody, ktoré ho viedli k odvolaniu 

auditora, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V případe 

výpovede zmluvy je odběratel’ povinný dodávateFovi uhradit’ odměnu za úkony a práce 

vykonané v súlade s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodávateFovi.

4. DodávateF je oprávněný vypovedať túto zmluvu len zo závažných dovodov, najma ak sa 

narušila nevyhnutná dovera medzi ním a odberateFom alebo ak odběratel’ neposkytuje 

dodávateFovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu 

zmluvy. V případe výpovede zmluvy je dodavatel’ povinný odovzdať odberateFovi 

všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede odběratel’ 

zapožičal (nevzťahuje sa na doklady, ktoré dodávatel’ získal ako dokazy auditu).

VI. Závěrečné ustanovenia:

1. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovat’ iba písomnými dodatkami podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami.

2. Právně vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia příslušnými ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znění neskorších predpisov a zákona 

o audítoroch.

3. DodávateF zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú 

spósobil odberateFovi nesprávným a nekvalitným poskytováním služieb. Nezodpovedá 

však za vady, ktorých příčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch 

odo vzdaných dodávateFovi odberateFom.

4. Odběratel’ súhlasí so skutočnosťou, že v případe ak dodávatel’ zaviní svojou činnosťou 

škodu odberateFovi, bude možné poskytnúť údaje odberateFa poisťovni, v ktorej je 

dodávatel’ poistený, a to výlučné za účelom riešenia tejto poistnej události.

lnAk má odběratel’ povinnosť zveřejňovat’ uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

přístupe k informáciám a o zmene a doplnění niektorých zákonov v aktuálnom znění, zmluva nadobúda účinnost' 

dňom jej zverejnenia.



5. Odběratel' súhlasí, aby dodávatel’ v případe ukončenia platnosti zmluvy, mohol 

komunikovat’ s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou vzmysle zákona 

o audítoroch § 30 odsek 6.

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so 

zmluvných stráň obdrží jeden (1) rovnopis.

7. Všetky Specifické časti, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia osobitnými obchodnými 

podmienkami pre auditorské služby uvedené v prílohe č.2 ako aj všeobecnými 

obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 3, ktoré sú neoddeliteFnou časťou tejto 

zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlašujú, že sú sposobilé na právně úkony, že zmluvu uzavřeli na 

základe vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vole, zmluvu neuzatvorili 

v tiesni, ani za nápadné nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, 

zmluvu si pozorné prečítali, jej obsahu porozuměli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.


