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ZIMLUVA

o poskytovaní audítors\ých služieb lzawetápodľa $ 269 ods. 2 zákonač,.5l3/l99l Zb., obchodný zĺĺkonník v mení
neskoľších predpisov

číslo zrrrluvy :

(ďalej len 
',Zmluva")

I. Zmluvné strany:

Dodávateľ GA.AUDIT s.ľ.o., č. licencie 383
Štatuterny oľgán: Jolana Takacsova,Ing., zodpovedný audítoľ č. licencie 822

so sídlom: ul.Z.Kodaly a 7 69 l29, 924 00 Galanta
lčo ::o 665 835
IČoprĺ: sY\2oz2240253
bankové spojenie: 4004043268/7 500

(ďalej len,,Dodávatel*')

odbeľateľ Mesto Šal'a
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Beliclcý, primátor mesta
so sídlom: Nám. sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
IČo :00306185
D|Č:2021024049

(ďalej len,,odberatelÍ')
(Dodávateľ a odbeľateľ spoločne ďalej len ako ,,zmluvné strany")

II. Pľedmet Zmluvy:

Dodávateľ sa zaväzlje zabezpečiť pre odberateľa v zĺnysle tejto anluvy:

a) audit účtovnej závierky zostavenej k3l.12.2022 vykonaný nezávislým audítorom v súlade so zákonom č.423/2015
Z. z' o štatutámom audite a o unene a doplnení zákonaé' 43112002 Z.z. ilčtovnictve v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,zÁkon o audítoroch") a ostafirými pľávnymi noľmami platnými v Slovenskej republike za účtovné
obdobie, ako aj v súlade s Medzináľodnými audítorskými štandardmi (ďalej len "ISA''),

b) overenie hospodarenia mesta podľa rozpočtu zarok2022 v súlade so zákonom 52312004 Z. z. ahospodáľenie

s ostatnými ťrnančnými pľoshiedkami, stav a vývoj dlhu a dodräavanie pľavidiel návľatných zdrojov financovania,

c) audit súladu výročnej správy zarck2O22 zostavenej podľa $ 20 zákona 43112002 Z.z' v p|afrlom menĺ s auditovanou

účtovnou závieľkou,

d) oveľenie súladu údajov vo v'ýľočnej správe s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou mestazarok2022'
III. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1) Predpokladaný časoý rozvľh služieb vykonaných v pľiestoroch účtovnej jednotky je taloýto:

I' etapa: Pľípravné práce, plánovanie auditu :januar - február 2023

II. etapa: Audit účtovných dokladov : februáľ - apri|2023

III. etapa: Závereéné pľáce, list vedeniu, vydanie správy audítora :30. apr1l2023

IV' etapa: Audit konsolidovanej účtovnej závierky : do 30. septembľa 2023

Pľedbeäré termíny sa môfu zrneniť podľa okolnostĺ na základe dohody obidvoch strán. odberateľ predloŽí konečnú

hlavnú účtovnú knihu, obľatovú predvahu, ne čistopis účtovných ýkazov, pozrámky, hlavnú knihu a denník exceli na

l]SB kľúči a všetky údaje potľebné pľe audit ďo 3l.03.2023 .

Na audite sa zúčastnia aj asistenti audítora.

2) odbeľateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby ýkonu sluäeb súvisiacich s predmetom

zmluvy, a to priebeáre podľa požiadaviek dodávatelä. V prípade ýkonu činnosti uvedených v článku II., pĺsm. a)

ab) téjto aľriuvyje odberatel'poviĺrný dodaťpodklady nevyhnutné pre potľeby qýkonu tejto činnosti najneskôľ do

3I'o3.2023,ľesp. do 20.5.2023 pre plnenia uvedené v článku II. písm. c) a d) tejto znluvy.

V zĺĺrysle $20, ods.7 zäktnao audítoroch audítoľ má pľávo, aby mu účtovná jednotka poskytla požadované do\lady

a iné äokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny ýkon auditu v ním požadovaĺrej forme, wátane talcých

infoľmáciĺ, ktoie srĺ právne kvalifikované ako osobné údaje podľa $4 ods. l zákona č..l22/20l3 Z. z.Y súvislosti so

spracovaním osobných údajov audítorom pre účely zákona č.29712008 Z' z. o ochrane pred legalizáciou pľíjmov

iĺestnej činnosti á o ochĺane pred financovaním terorizľtu a o znene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len

zákonč.29'7l2oo8Z.z.)máauďítorakopovinnáosobapostavenieprevádzkovatel'avovďahukISosobných údajov,

ktorého účel spracúvania vymedzuje 
'ákon 

č.2g7 l20o8 Z. z ', apľeto bude osobné údaje klienta na účel vykonania

starostlivosti spľacúvať v intenciách $ 19 zákona č.29712008 Z. z.bez súhlasu dotknutej osoby.



3) odbeľateľ je povinný pre potreby ýkonu služieb uvedených v člránku II. tejto zrnluvy:

o predložiť dodávatelbvi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky doklady dokumentujúce činnosť
odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie ýchto služieb,

o zabezpečiť potrebnú súčinnosti pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom zmluvy,

o uľčuje za osobu, ktoľá bude komunikovať s dodávatel'om počas auditu pani Ing. Gabrielu Nožičkovu.

4) odbeľateľ nie je povinný poskytnúť dodávatelbvi akékol'vek doklady alebo iné materiály ýkajúce sa odberatel'a" ak
dodávateľ odmieĺre podpísať protokol o ich prevzatĺ.

5) Za doklaďy a iné materiály, kÍoľé budú poskytlruté dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sídla odbeľateľa
zodpovedá v celom rozsahu dodávateľ, ato až do momentu ich vrátenia odberatelbvi' Po vykonaní sluŽieb
uvedených v článku II. tejto mlluvy je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť odberatelbvi všetky
doklady a iné mateľiály od neho prevzaté.

6) V prípade' ak odberateľ nepredložĺ dodávatelbvi qýročnú správu na oveľenie, odberateľ nie je v nej oprávnený
citovať časti audítorskej spľávy vyhotovenej dodávatelbm.

'1) Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pľe odberateľa služby v zĺtysle článku II., bodu c) tejto zľrluvy bez zbýočného
odkladu po tom, čo ho odbeľateľ o to požiada.

8) Poskytnutie služieb špecifikovaných v tejto zľtluve musí bý účelné a hospodáľne.

9) Dodávateľje povinný bezzbytoéného odkladu odovzdať odbeľateľovi všetko, čo pre odbeľateľa zĺska v súvislosti
s poskytovaním služieb špeciťrkovaných v tejto znluve. Dodávateľ je povinný odberateľa oboznamovať so
skutkoým stavom veci súvisiacej s poskytovanÍm služieb podľa tejto znluvy.

10) Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všethých skutočnostiach, o lĺĺoých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním služieb špeciťrkovaných v tejto zĺrluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zrnluvy.

l l) Dodávateľ povafuje infoľmácie, doklady a iné materiály poslgrtnuté odberateľom pre plnenie predmetu anfuvy za
prísne dôverné. okľuh pľacovnĺkov dodávatel'a zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s pľedmetom
zmluvy bude odberateľovi vopred písomne omámený'

l 2) odberateľ poskytne dodávateľovi aktuálne vyhlásenie podľa bodu 1 3 prílohy č. 2.

13) Postup auditu je oprávnený s dodávateľom preľokúvať p. Inc. Gabriela Noäčková . Rokovania sa uskutočnia
minimálne 3 x. Pri začatí auditu, po I. etape auditu a pred skončením auditu' Termín sa dohodne vzájomne.

Vzrnysle Zákona297/2008 $l0 ods. 10 oochľane pred legalizáciou pľĺjmov ztľestnej činnosti aoochľane pľed
financovaním terorizľtu a o anene a doplnení niektoých ákonov (ďalej len ,,zákon") je audíto1 daňoý poradcq
alebo ekonomiclcý poradca povinný oveľiť, či jeho klient koná vo vlasÍtom mene. Ako štatutánry oľgáĺt (poverená
osoba štatutámym orgĺĺnom) podpisom tejto zĺnluvy pľehlasujem, že konám ja ako aj ostatrrí štatutárni zástupcovia
a splnomocnené osoby vo vlastrrom mene.

IV. Cena:

1) odberateľ je povinný zaplatiť dodávatelbvi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody
a v znysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zrnluvy.

2) Cena za sluŽby uvedené v článku II' je 5 720,- € bez DPH na kalendárny ľok vrátane vedľajších nákladov. Náklady
na získavanie infoľĺrácií hľadí odberateľ. Fakturovať sa bude priebežne poď'a dokončenia jednotliých etáp takto:

Dátum Suma

I. etapa 31.1.2023 l906.- € bez DPH
II. etapa 30.4.2023 l906.- € bez DPH
III. etapa 30.9.2023 1908.- € bez DPH

Všetky platby budú splatrré do 14 dní naúčet audítorskej spoločnosti, ktoý bude uvedený na fakturach.
Audítoľská spoločnosť môže pozastaviť poskytovanie sluäeb počas obdobia, z dôvodov neúradenia splatnej

faktury' V takomto prípade dodávateľ ozĺ;ámi odberateľovi anenu haľmonogramu prác, ktorá nadobudne platnosť po
zaplatení neuhľadených splatných faktur. Dodávateľ nevydá podpísanú spľávu audítora o audite a list odporučaní, ak mu
odbeľateľ nezaplatil za vykonaný audit.

3) Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podl'a čl.II. je dodávateľ opľávnený faktuľovať odberateľovi po dokončení
auditu a odovzdaní audítorskej správy.
4) odbeľateľ sazavänlje uhĺadiť faktúru do 15 dní odo dilajej obdržania.
5) Ceny špeciťrkované v tejto znluve sú uvedené bez DPH.
6) K uvedeným ceniírn je dodávateľ opľávnený fakturovať, v znysle zákona o audítoľoch, ýdavky účelovo vynaložené
v priamej súvislosti s plĺením dohodnuých prác, ktoré budú vopred konzultované s odberateľom.



ĺ) Prípadná zÍnena ľozsahu vykonaných služieb špeciťrkovaných v predmete zrnluvy bude riešená písomným
dodatkom k zĺnluve, podpísaným obidvoma zĺrluvnými stranami.

V. Platnost'Zmluvy:

l) Táto zĺnluva sa:uzatvára na dobu určitu do 3|.|2.2023..

2) odbeľateľ môže kedykolVek a bez udania dôvodu tuto zľrluvu vypovedať formou písomnej ýpovede doručenej
dodávatelbvi, pričom plati, žn nnluva zanká ku dňu doručenia pĺsomnej výpovede odberatel'a dodávatelbvi'
V prípade qýpovede zrrluvyje odberateľ povinný dodávatelbvi uhĺadiť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade
s touto znluvou do dátumu doručenia qýpovede dodávateľovi.

3) Dodávateľ je oprávnený vypovedať tuto znluvu len zo závahtých dôvodov' najmä ak sa narušila nevybnutná dôveľa
medzi ním a odbeľateľom alebo ak odberateľ neposkyťuje dodávateľovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutĺré
pre uýkon predmetu zľnluvy. V prípade qýpovede zrnluvy je dodávateľ povinný odovzdať odberateľovi všetky
doklady a iné materiály' ktoré mu do ďĺa doručenia qýpovede odbeľateľ poskytol. Zm\uva zanká v anysle
všeobecných obchodných podmienok uvedených v PrÍlohe č.2.

VI. Záverečné ustanovenia:

1) Táto zrnluva nadobúda platlrosť ďĺom jej podpísania oboma zĺrluvnými stľanami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v znysle $ 47a ods. l zákona é. 4011964 Zb. občiansky zákonník v menl neskorších pľedpisov
vspojenís$5azžkonač.2ĺll2000Z'z.oslobodnomprístupekinformáciámaoZneneadoplneníniektoých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v mení neskorších predpisov.

2) Túto zĺtluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zĺrluvnými stľanami.

3) Právne vzťahy vyplývajúce z tejto mrluvy sa riadia pľíslušnými ustanoveniami zákona č. 5l3ll99l Zb., obchodný
zákonník, v zrení neskoľších pľedpisov a zékona o audítoľoch.

4) Dodávateľ zodpovedá zakvalitĺé vykonaĺlie predmetu zľnluvy a za škodu' ktoru spôsobil odberatelbvi nesprávnym
a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady, ktoých príčinou sú nedostatky v dokladoch a
iných materiáloch odovzdaných dodávatelbvi odberateľom.

5) odberateľ súhlasĺ so skutočnosťou, že v prĺpade ak dodávateľ zavinĺ svojou činnosťou škodu odbeľateľovi, bude
možné poskyfitúť údaje odbeľateľa poisťovni' v ktorej je dodávateľ poistený, a to výlučne za účelom riešenie tejto
poistnej udalosti.

6) odberateľ súhlasĺ, aby dodávateľ v prípade ukončenia platnosti zrĺrluvy, mohol komunikovať s nastupujúcim
audítorom/audítoľskou spoločnosťou v znysle zákona o audítoroch $ 32 odsek 6'

7) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so zĺrluvných stľán obdrží jeden
(1) rovnopis.

8) Všetky špecifické časti, ktoľé neupravuje tĺíto znluva sa ľiadia osobitnými obchodnými podmienkami pre audĺtorské
služby uvedené v prílohe č. l ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 2, ktoré sú
neoddelitelhou časťou tejto zrrrluvy.

9) odberateľ súhlasí, že audítorskú dokumenúíciu dodávateľa môže kontrolovať iný audĺtor v rámci kontľoly kvaliý
v znysle ISQC.

l0) Audĺtorská spoločnosť, v prípade neschválenia audítoľa valným zhľomaždením alebo členskou schôdzou, je povinná
vydať spráw audítora s uvedením inforrnácie, že sa jedná o dobrovol'n''ý audit.

l 1) Zrnluvné stľany lyhlasujú, že si zĺlluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že ju
neuzatvoľili v tiesni, ani za neqihodných podmienok a na anak toho ju vlastnoručne podpisujú.

v .'.....(j.n.l.l l!..Q.......'.'..'., aĺu ý /1.l 'ĺtľ a^ .. 1Š,.ĺ'?...,?-!.?Lv..

Za odberateľa:
(

Za doďávateľa:y|
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konateľ audítoľskej spoločnosti primátor



Tieto Všeobecrle obchoclné podnlienl<y (d'ale.1 Ien
"l'šeobccnó obclrodné poclnlienlĺy'') sa vzt'ahrr.jťr na
sluŽb5, posl<ytované dodár,atel'otll zál<aa^ikovi l.la
zálĺlacle potvľdel]eho listu s ponukou alebo na základe
z-nlltll'y' obsahujúcich tieto všeobecné obclroclne
poclnlienky (d'alej len "znlluva").

DefiIl íc igi

Nasledujúce slová a pojmy pouŽívané v
obchodných podmienl<ach na.iú tento význam:

'SltlŽb1' - sluŽby posl<ytovane doclávatel'onl l1a
ztil<lade zullLlvy.

Zákaz'alílĺ 
- pľíielnca (pľíjemcovia) znllrrvy a jeho

s1lľiaznetle subjel<t1,.

Zlnltlva o službách -. tieto všeobecné obchodné
podnlienlĺy a zlrrluva, spoltt so všetkýrni clokumentnli
a poclnlienlĺatni vzt'ahujúcinli sa na slLrŽby (,,osobitné
obclrodnó podnlicnlĺy''), na l<toľé odlĺazuje znllltva.

]'ieto deflnície sa porrŽijťl l<edyl<ol'vel< sa tieto slová
a fľázy vysl<ytllĹr v znrluve o sluŽbách.

Sltlžby a povill nosti.c.!oĺlávaĺ9l'a

l Znllttva definuje slrrŽby a d'alšie otázl<y súvisiace
so sltrŽbanri posl<ytovanýlnĺ dodávatel'om. ]'ieto
tlbchoclné podmienl<y rrlôŽtr byt' zlĺenené, al< .je
to výslovlle ur'eclené v zttlluve.

2 SltlŽll1, budťr posl<ytované l<valiÍil<ovane a S

ľozulT 1lloLl staľostl ivost'cru.

Pľíloha 1
Všeobecnó obchoĺlné potl mienky

týchto

stanú veľejne dostupnýIni alebo v pľípade, Že
dodávatel' poskytne tieto dôveľné infoľnlácie
poisťovatel'ovi pľávnej zodpovednosti
dodávatel'a. Toto ustanovenie sa tieŽ nevzťahrde
na poskytovanie infoľmácií rnedzi dodávatel'onl
a osobatni zamestnanými alebo konajúcinri
V lnene ľôznych pľávnických osôb V Slovenskej
ľepublilĺy'

Dodávatel' rnôže v pľípade potľeby odhaliť
dôveľné inťoľrnácie pľe ťrčeIy obvyklého
lĺontľolllého pľocestl dľuhélnu paI-tneľovi na
zál<azke, alebo pľe účely lĺontľoly kvality našich
sluŽieb a/alebo slovenskýtĺ ľegulrrjťrcim
oľgánonl'

Z nlaľketingových, pľopagačných .alebo
obchodných dôvodov môŽe lnať dodávatel'
záujem na ttveľejnení infoľmácie, že dodávatel'
poslĺytoval zákazlíl<ovi pľácu (vľátane sluŽĺeb).
V takomto pľípade je dodávatel' opľávnený
zveI'ejnit' l'neno zákanlíka a všeoL.'ecrlý chaľakteľ
alebo dľrrh posl<ytovanej pľáce (alebo sluŽieb)
a akékol'vek detaily, l<toľé sťr verejne ználne'

5 Dodávatel' rnôŽe odovzdať písomné stanovisko
alebo potvľdiť písonrne ústne stanovisl<o alebo
odovzdať finálnu písonlnťt správu alebo urobiť
ťlstnu pľezetltáciu po ukončení sluŽieb, Pľed
ulĺončeníln sluŽieb nlôŽe dodávatel' odovzdať
ťrstne, pľedbeŽne alebo čĺastkové statrovisl<o
alebo spľávu či pľezentácitl, avšalĺ V takolnto
pľípade bude nlať pľednosť písomné stanovisl<o
alebo finálna písonlná spľáva. Zákaa-líl< nebude
povaŽovať za záväzl'lé al<éhokol'vek pľedbeŽné
stanovisl<o, spľávtt alebo pľezentáciu poskytnrrtú
dodávatel'onl, V pľípade, Že si zál<azllík pľaje
povaŽovat' ťlstne stanovisl<o alebo ťlstnu
pľezentácĺu uľobenú pľi ukončení sluŽieb za
záväzl'lĹl, je povinný infoľtrrovat' o ton1
dodávatel'a a dodávatel' je povinný doľLrčit'
pĺsonlné potvľdenie pľíslušného stanoviska.

6 Dodávatel' nie je povinný za žiadnycll ol<olnostĺ
aktualizovať Žiadne stanovisko, spľávu alebo iný
výsledok posl<ytnutých sluŽieb ústne alebo
písolnne, a to pľe skutočnosti týkajťrce sa
stanoviska, spľávy alebo iného výsledku sluŽieb,
kLI ktoľým došlo po vydaní stanoviska; spľávy
aIebo iného výsledku sluŽieb vo finálnej podobe'

7 Akýkol'vel< výsledol< slrrŽieb posl<ytnutý
zákazníkovi v akejkol'vek foľme alebo podobé,
bude dodaný zo stľany dodávatel'a pod
podlllienkou, Že je to v pľospech zákazníl<a a lert
pľe jeho infbľrnáciu a na zál<Iade toho, ol<ľenr
pľĺpadov, ked'to vyŽadujú pľávne pľedpisy alebo
pľíslušný ľegulačný oľgán, sa nebude d'alej
kopíľovať, odl<azovať naň alebo poslĺytovat' al<o
celok alebo časť, bez pľedchádzajúceho
písomneho súhlasu dodávatel'a. SlLrŽby brrdťl

.) V pľípade, Že podl'a zmluvy sa nla.jú na slLrŽbáclr
pocliel'at' l<onl<ľétne osoby v nej uvedené,
d.odávatel' vynaloŽí pľinleľané ťlsilie na to, aby sa
tieto osoby na slrrŽbách sl<utočne podieŕali.
Docĺávatel' nlôŽe nahľadit' tieto osoby inýnri
s. ľovnal<ou alebo podobrlou kvaliÍlkáciou, pľičonl
clodávatel' je povinný dopľedu tťtto znleIru
pr'ekonzu ltovat' so zákazn íl<om.

Dodávatel' nlôŽe pľi poskytovaní slLlŽieb zísl<avat'
dôveľné inĺ'oľmácie týkajúce sa obchoclných
aktivít a záleŽ-itosti zákanlíl<a (c1'alej len
"ĺlôr,eľné infoľnrácie"''). V tejto súvislosti .je
doclávatcl' povillný doclľŽiavat' také obnledzeriia
1lovinllosti llllčanlivosti, l<toľe boli uloŽené
oľ.qánon] Slovensl<e.j ľepublil<y, l<toľélro
poŽ-iadavky sťl pľe dodávatel'a z-áväz'lle, a
dodľŽiavat' povinnosti vyplýva.júce z pľávnych
pt'edpisor, 1llatných v Slovenslĺe.i ľeptrblike.
Dodávatel' .ie povinlrý dodľŽiavat' všetl<y
poŽiadavky vyplýva.júce z pľávnych pl.eclpisov
Slovenske.j ľepLIbliky a poŽiadavl<y pľíslušných
oľgánov, l<toľé dodávatel'a zaväzujťl posl<ytnťrť
dôveľné inĺbľlllácie. ']'oto ustanoverrie sa nebucle
aplil<ovat' v pľípacle, Že clôveľne inťoľnlácie sa

4



poskytnuté pod podmienl<ou, Že zákamík nebude
vvädzat' obchodné meno dodávatel'a, nebude
ľepľodukovať logo dodávatel'a v akejkol'vek
foľtne alebo podobe bez pľeclchádza.jťrceho
písomného súhlasu dodávatel'a. Zákamík je
opľávnený poskytllťrť svojírn pľávrrym a iným
odboľnýrn poradconr akýkol'vek celkový
výsledok sluŽieb, pľe ťrčely získania stanoviska
vo vzťalrtt k sluŽbárr, za podnlienky, Že ich
infonnuje o nasleclovnom:

o poskytnutie infoľnlácií zich Stľany

ýkajúcich sa sluŽieb nie je dovolene bez
pľedchádzaj úceho písomného sťth lasLt

dodávatel'a, a

o dodávatel' nebude rnať voči ninr Žiadnu
zodpovednosť v súvislosti so slLrŽbanri.

8 Akekol'vek statrovisl<o, l'lázoľ, ozĺrátĺenie
pľavdepodobnosti, pľedpoklad alebo odpoľúčanie
dodané dodávatel'otn ako sťtčast' sltlŽieb
neznameltá Žiadnu foľtnu gaľaľlcie, Že dodávatel'
určuje alebo pľedpovedá budúce uclalosti alebo
okolnosti..

9 Zákazník beľie na vedolrrie, Že dodávatel' je
povinný pľijať potľebné opatľenia vyplývajúce z.
všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov
o ochľane pľed legalizáciou pľíjmov z tľestne.j

činnosti a ochľane pľed financovaIrítrt teľoľiznllt,
ťrčinných v Slovenskej ľepublike. Zákazník beľie
na vedomie a súhlasí, Že dodávatel' je povirlný
v uvedetrotn ľozsalru uľobiť voči nemu ťlkony
staľostlivosti povirrnej osoby a v pľípade' ak
dodávatel' zistĺ neobvyklťr obchoclnťr opeľácitr, .je
povinná uľobiť v uľčenot-ľl ľozsalrtl vŠetky
potľebné opatľenia a oznáInenia podl'a
pľĺslušĺrýclr pľávnych pľedpisov. Zál<an'lík tieŽ
vyhlasLtje, Že vŠetky úkony ľobí vo vlastnotrl
trrene. V pľípade, Že bude ltonať v nrene alebo na

účet tl'etej osoby, vŽdy to oznäni dodávatel'ovi
pľed kaŽdým takýmto úkortom.

Odmena

l0 Dodávatel' bude pľedkladať faktťrľy zalrŕňajúce
odlnenu za poskytnuté sluŽby, výdavl<y a DPH
(ak sa uplatňuje), vľátane akýchl<ol'vel<
zahľarličnýclt daní, [<toľé by mohli byt'
pľipočítatel'nou alebo odpočítatel'nou poloŽl<oLr

(',odmena"). Detaily týkajúce sa odmeny
a akýcltkol'vek podmienok osobitných platieb
budú ustanovené v zlnlltve. odmena dodávatel'a
bude závisieť od stupľ1a zodpovednosti
paľtneľov, ľiaditeI'ov, Zalnestnancov alebo
zástttpcov dodávatel'a zťlčastňujťrcich sa na
poskytovaní sluŽieb, na stupni ich kvaIifikácie,
ĺra čase stľávenom pľi poskytovaní slurŽieb a na

chaľakteľe azloŽitosti posl<ytovaných sltrŽieb.
Výdavky budú zahI'ňať pľiame a nepľiatlle
náklady' odnretla sa môŽe tíšiť od odhadov alebo

cenovej ponuky, ktoľe boli posl(ytnuté

zákazníl<ovi, ktoľé bLrdťr vŽdy pľedbeŽné.

|1 Za poskytnuté slLrŽby sa zákazrĺík zaväzv.ie

zaplatit' dodávatel'ovi odnreIru (pľičonl je
vylťrčene akékol'vek započítanie voči tejto

odmene) do l5 dní od vystavenia faktúľy alebo
v inej lehote, lĺtoľá bLrde trvedená v zt'lrlttve.

a) cloclávatel' nrôŽe ťtčtovat' úľok z omešl<ania
vo výŠke 0,05% z dlŽne.i sLrnry za kaŽdý
deň omeŠkattia s platboLt.

a. Ak bola znrlttva o slLrŽbáclr vypoveclallá
alebo pozastavené .je.| plllenic, doclávatel'
lllá pľávo na náhľaclu výdavkov Za toto

obclobie a na ocllltentl za vyl<onatlťt pľitcu.

vľátane DPl_I (ak sa uplatriu je). odnrena za

vyĺ<onanťt pľáctI Sa v toll'lto pľĺpacle

vypočíta pocll'a hodillových saclzieb
platrrých v čase posl<ytnutia sluŽby, podl'a
pľavidiel uvecleItých v odseku l l.

c. V pľípade' Že je viac pľíienlcov
ztnluvy, a v zlnluve nie je špecifil<ované,
ktoľý pľĺjernca alebo tľetia stľana uhľadí
odtnentt dodávatel'ovi , kaŽdý pľíjenrca brrde

zodpovedný Za uhľadenie odnleny
dodávatel'ovi sall]ostatl]e, ako aj spoloČne
a lleľozcĺielne al<o sktrpina, a dodávatel' .ie
opľávnené poŽadovat' celú platbtI ocl

ktoľéhokoI'vek pľíjerncu sanrostatlre alebo
od všetl<ých pľíjenlcov záľoveň.

Povinnosti zá l<aznílta

12 Zál<aiĺúl< lná zodpovednost' za:

ľiadenie, ľealizáciu a pľicbeh
zákazníkovho podnil<ania aobchodných
z'áleŽitosÍí

b) za pouŽitie' ľozsah spol'ahnutia sa lla
ľady alebo odpoľťrčarlia alebo iný výsledol<

sluŽieb ABCD a na ich zavedenie do pľaxe

c) pľijatie akéhol<ol'vek ľozhodnutia
týl<ajúceho Sa slLrŽieb, al<ehokol'vek
výsledl<Lr sluŽieb, záttinlov zákaznĺka a jeho

obchodnýclr záleŽitostí

d) usl<utočtrenie, dosiahnutie alebo
ľealizáciĺl akéhol<ol'vel< pľospechu pľiamo
aĺebo nepľiarrlo sa týl(a.iťlceho sltrŽieb, ktoľé
vyŽadrrj ú ich imp[enlelltáciu zákazn íkonl.

13 Bez pľedchádzajťrceho písonlného súhlasLl

doclávatel'a zákantík nestltie pľiamĺ; alebo
nepľiatlro poltťtkal' zanlestnall ic Ž_iaclneIlltt

zclodávatel'ových paľtneľoV, ľiaclitel'ov alebo
Zalnestl]ancov, ktorí Sa zťtčastňot'ali
posl<ytovania slLtŽ,ieb, a to poČas posl<yťovania

a)



týchto slLrŽieb a po dobu 3 rnesiacov
nasledtlj.úcich po ich sl<ončenĺ alebo po ul<ončení
platnosti znlluvy o sluŽbách. Tento zákaz všal<
nebľáni. zákaznílĺovi kedyl<ol'vel< Llsl<utočniť
náboľ zatnestnancoV pľosttedníctvonl inzeľátov
ani ponúknut' zallresttralrie paltlleľoln' ľiaditel'olrtalebo Zall]estnanconl dodávatei'a, l<toľí
odpovedali lla talĺýto il^lzeľát.

ln loľnlácĺq

l4 Aby dodávatcl' nlohol posl<ytnút' svoje slrrŽby,
zákazníl< .je povillný rla Žiadosť doäávatel'ovi
ol<atnŽite trlLl posl<ytIlút' všetl<y infoľrnácie
a l)olxoc ako a.j pľístup l< dolĺumentonl, l<toľé rná
v clľŽbe' úschove alebo pod kontľoloil, al<o aj
ltyt< s peľsoná|onl'' 

- 
l<torý lrrá z.ákazník pocl

kontľolou. Zákaa-líkje povinný vynaloŽit' všetko
tisilie na zabezpečenic |7chto 

-plnení, 
pol<ia|' ich

neIná u seba alebo_vo svojej Ĺischove alebo pod
svo.jou l<ontI.olou. Zál<azníl<- je povinrlý oznárniť
dodávatel'ovi alĺťllĺol'velĺ 

-inioľnlácĺrr 
alebo

Znlel-ltl' o l<toľej sa dozvie a l<toľá môŽe lnať
vzl'ah l<u slrrŽbánl clodávatel'a. Zákazník musí
posl<ylnút' illfoľnlácitr vyŽiacĺanú doclávatel'om
za.účeIom splnenia povĺnností vypIýva.júcich zo
zákona o pľanĺ špinavých yleilazí'

l_5 Dodávatel' sa nlôŽe spoliehat' tta al<ýl<o|'ve|<
pol<yn, Žiadost' alebo oztlánlenie aleboinĺ'oľlnáciLI uľobené alebo poskytnuté
l(toľoul(ol'Vel( osobotl' l<toľťl cloclávatela pozná
alebo o.l<toľej sa l.ozutnne donlnieva, Že' lrolapoveľená zákazníl<oln' aby l<onlLlniI<ovala
s dodávatel'oln na tieto ĺeôly (',opľávnená
osoba"). Dodávatel' lnôŽe kôlllrlilikovat' sozál<azníkonl pľostľedníctvonl elektľonickej
pošty, al< si to Želá o;ll.ávnená osoba, pľičonl sa
pľedpoklacĺá súhlas zá|<azllíka s týrnto ipo*lronl
l<onlunĺlĺácie a s obsiahtlutyrn ľĹikoni'-("á,nn.
bezpečnostlrých rizíl< ódpočúvania alebo
rleclovoleného vSttlptl do taliejto komunikácie,
l'tzlka pošl<odellia tal<ejto spľávy aľizil<a víľusov
alebo iných škocllivýóh nástľójov) a á'ale|, Že
z{!<azrlíi<' vyl<ollá pI.otivíl.tlsovú "toÁtľolir 

ia1<e;to
l<onlLln il<ácie.

V pľípade, ž'e z.ál<az.rtíl< nesúhlasí s l<oIntlnil<áciou
pl'ostľedníctvonl elel<tI.onicl<ej poŠty alebo sipľaje, aby boli clôveľné ĺnľäľniĺcie pľelúšané
;lľostI'ednĺctvoln elel<tľonicl<e.j poŠty
v zaŠitl'ov.arle.i poclobc' ilrloľnirr je o to,''.l
oo(laVa[cĺ'a p ísollllle.

a

a

Dodávatel' však nie je povinIrý potvľdzovat'
si spol'ahlivosť zíslĺanej infoľnlácie.

DodávateI' nezodpovedá zál<azníkovi za
Žiadnu šI<odu alebo stratu utľpenťt
zál<azníkonl z dôvodu podvodu, sl<ľesienia
ťldajov, zo zadľŽania infoľnlácie. ktoľá ie
podstatná. pľe poslĺytnutie sluŽby alebo iliy
nedostatok, ýkajúcĺ sa takejto podstatnej
ĺnfoľrrlácie, či ĺlž k nernu dóšlo 

'na 
stľanó

zál<azníl<a alebo z ineho infoľrnačného
zdľoja.

Yeĺlonr.osti a lĺo-n íliktY

I7 Vtonlto odsel<u avodsekoch
pouŽijú nasledovné defi nície;

19, 20 a 30 sa

Dodávaľel' nlôŽe zísl<avat'
zál<anlíl<a alebo z iných
posl<ytovan ia sluŽieb.

o "'|'ím zál<azl<y,, zrnlnená, kolektívne alebo
.jednotlivo, osoby, ktoľe sú zťtčastnené na
poskytovaní sluŽby,

o "SpolupI.acovníci'' aIebo,,spolupracovnílt''
zl'lalnená, kolektívne alebo jednotlivo,
osoby, ktoľé nie sú členmi tílnv zäl<azky.

a) od títnĺt zákazl<y Sa llevyŽaduje,
neočalĺáva alebo nepľedpol<ladá 

-znalóst'

al<e.jl<ol'vek infoľmácie znánej
spolupľacovtlíkom, ktoľá tllnu zákazky rliäje ználna alebo ktoľťl sú povinní zísl<at' od
spo lupľacovn íkov.

b) od tímu . zákazky Sa nevyŽadrrje
pouŽitie takej infoľlnácie aleúo .iä.;poskytnutie zál<aa.lÍkov, ktoľá je clôveľná
pľe iných zákaa-líkov, bez ohl'aäu na to, čije znána iln osobne alebo je znánla ĺch
spolupľacovllĺkom'

l8 Medzi osolrami existujú a budú tľvať opatľenia
pľijate za účelom oihľany záujmov kaŽdého
zál<azr1íl<.a pľostľedníctvom .jeaneno a|ebo
víaceIých nasledovných ochľailných opatľení:
oddelené skupiny, útzelnná sepal.ácia, opeľačná
nezávislosť, oddelené seľveľy a oddelene
systélny e lektľon ickej pošry (,,p ľelĺ áŽl<y,,).

l9 Dodávatel' nlôŽe byt' poŽiadaIlý, aby poľadili
dl'uhe.j stľane alebo d'álšíln stlänánl, kioľé sú
V spoľe so zákazníkoIn, alebo aby poľadili alebo
ľepľezentovali záLljmy osoby alebo osôb, l<toľých
záuj nly s Ĺl pľotich od llé záujinom zákaail<i l<v ôli
iclt podstatnenru záujnlu v žáleŽitostĺacll' t<toľycll
sa sluŽby dodávatel'a konl<ľétne a pľialno týliajú(,,konflilĺty zátljmov''). Dodávatel' sa snaŽí a
|ryd..- pol<ľačovať Vo svojonl snaŽení
identifikovat' l<onflil<ty záujmov| Ak ziia:zrlíl<
pozná a|ebo bude si vedomý, že tal<ýto konflikt
nlôŽe vznil<nťlt', je povinný ókanlŽite'irlfoľnrovat'
o toln dodávatel'a.

inÍbl'nácie od
zdľojov počas

t6

c Dodávatel' tntlsí posťlclit'
a lĺvalifLl získalle.j inĺbľlllácie.

nespoľnost'



DodávateI' tresmie pľijat' zál<azl<u, ktoľá nlôŽe
vyvolať konflikt záujmov pľe tím zál<azky.
Dkodávatel' tak môŽe rrľobiť iba pľi
spolupľacovttíkoch, pokial' boli pľedtým
vytvoľene a stále ĺ'vajrlr vhodné a účinné
pľekáŽlry na zabľánenie toku dôveľných
infoľmáci i z tí:ľlu zákazky na spoltlpľacovn íkov
alebo od spolupľacovníkov na tírrl zákazky,

Existencia takýchto pľel<áŽok znarnená, Že

dodávatel'splnil svoje povinnosti vo vzťalru
l< konfl iktom záLrjrnov.

20 l(onflikt záujmov nevzniktle, pokial'boli uvedené
do činnosti pľimeľané prel<áŽky a ked' počas celej
doby poskytovania sluŽieb je zákazníkol'l^l

zalnestnallec (vľátane ľiaditel'a) adodávatel'
poskytuje sluŽby jeho zalnestnávatel'ovi.
V takomto pľípade sú spolupľacovníci opľávnení
konať pľe zalĺestnávatel'a l<edyl<ol'vel<

a akokol'vek.

2l Dodávatel' rnôže byt' poŽiadaný o ľadu cl'alšou
stľallou alebo stľanami, kde neexistuje l<onÍ]ikt

záujmov, ale ktorých záujmy konkuľLdťr záLtjnrotn

zákazníl<a špecificky a pľianro Vo vzťahu
kpľedmetu sluŽieb dodávatel'a (,,sút'ažitel"'
alebo ,,sút'ažitelia''). Dodávatel' sa snaží a bude
pokľačovať vo svojom snaŽení identif'ikovať
súťaŽitel'ov. Ak zákaznÍk pozná alebo bude si
vedomý, Že dodávatel' ľadÍ alebo ponúka
poľadenstvo sút'aŽitel'ovi, je povinný ol<alnžite
infoľmovať o tom dodávatel'a.

22 Ak clodávatel'zistĺ, alebo akzákazník to oznátni,
Že stľana, ktoľej dodávatel' posl<ytLrje

poľadenstvo je sťrťaŽitel'om, dodávatel' lnusí
uviest' do činnosti pľinreľané pľekáŽky. Pokial'
tieto pľekáŽky fungrrjú, dodávatel' .ie opľávnený
poskytovať poľadenstvo súťaŽitel'ovi l<edykol'vek
a akokol'vek (okľem pľípadov konfliktrr
záL{rnov). Pokial' vzIlil<ne konflikt záujmov so

stľanou, ktoľá bola pľedtýnr identifikovaná ako
súťaŽitel', táto stľana sa nebude d'alej povaŽovať

' '.za súťaŽitel'a a pouŽijú sa tlstanovenia odsekov
19 a20.

Existettcia takýchto pľekáŽok znanleItá, že
dodávatel' splnil svoje povinnosti vo vzťahu k
sút'aŽitel'otn.

23 Pokial' niektoľá osoba angaŽovala dodávatel'a vo
veci poľadenstva, dodávatel'môŽe posúdĺť, Že aj

v pľípade fungovania pľel<áŽok, je
pľavdepodobné, Že záujlĺy zákaznil<a budú
poškodené a dodávatel' sa doIrrnieva, Že

nezvládtre sitLráciu. V tal<otn pľípade cloclávatel'
môŽe vypovedať znrluvtt o sluŽbách a doclávatel'
tak ntôŽe uľobiť s tjtčinltost'ort okalnihonl
doľučenia výpovede, ale clodávatel' mttsí vopľed
itrforInovat' zákanlika o toInto lĺľoktl.

24 Ak Vánl začnetne poskytovat' sluŽby a potoll-l

zistítne ol<ollrosti' ovplyvňuiúce naŠtt nezávislost'
oltl'adne tejto alebo ine.j činnosti, ktoľťt pľe Vás'
VaŠu nlateľskťl spoločnost' alebo pľe akýkol'vel<

dcéľsky, spoločný, pľidľuŽený alebo sesteľský
podnik v ľámci štľtll(tťlľy VaŠej spoločnosti
vykolrávatne, ntôŽe dôjsť k zastaveniu našej
pľáce Ita pľíslušnej zákazke. Ak k tomLr dô'icle,

budenre sa rtsilovat' vyľiešiť situácitl čo najsl<ôľ

a bttdetrre bl'adať ľiešelrie, l(toľé by náIll
utnoŽnilo pokľačovať v zál<azke. Ak usťtclime, Že

sittráciu nenroŽlto vyľieŠit', llrôŽetne byť nťrtení

Lll<ončiť naŠe slLrŽby a bucletĺe opľávnení tal<

uľobit' oznát'lletlíIll, ktoľé rladobrtdne pIattrost'

bezpľostľedne pľi cloľttčení, avŠal< sl<ôľ neŽ

uľobínle tal(ýto kľok, záleŽitost' s Vanli
pľekonzu ltujeme'

Zmluva o službách

25 Zĺ'l'tluva o slLrŽbách obsahLrje úplllú dohodrr nleclzi
dodávatel'otrl a zákazníl<on] vo vzt'ahrt
k posl<ytovartýnt sluŽbáln a nahľadzLrie
akékol'vek pľedchádzajúce dohody, clohovoľy.
vyhlásenia alebo pľehláseltia (pol<ial' neboli
vykonané poclvodne) vo vzťahu k slLlŽbánl.

Akékol'vek ťrpľavy a Zlrleny ztrrluvy o sltlŽbách
mtlsia byt' uľobené písotltne a podpísané
opľávnenýrni zástupcanli dodávatel'a
a zákaa'lí|<a' V pľípade akéhol<ol'vel< nesťrladLt

nredzi potvľdenýnl listom s ponukou
a l<toľotll<ol'vek d'alšotr sťtčast'otr znlluvy
o sluŽbáclt, ustanovenia listu s ponul<ou ntajťt

pľednosť. Vpľípade akéhokol'vel< llesťtladtt
nredzi týnlito všeobecllýtlli obchoclrrýnli
podnlienl<anli a osobitrlýnli obchoclnými
podmienkanli, al< Sa Lrplatňtdú, osobitné
obchodné podln ienl<y lnaj ú pľednost''
Ustanovetria znrlttvy oslrrŽbách vyltrčrr.júce

zodpovednost' dodávatel'ĺr voči zál<azníkovi sa

však neuplatnia l]a al<ékol'vek vyjadľenia
doclávatel'a Llľobené podvoclnýnl spôsoboln pľed

vznikonr zmluvy o sluŽbách.

V pľípade, Že zákazník neinfoľtĺLtje dodávatel'a
do 30 dní od dáttrmu uvedeneho na znllttve
o svojonr nesťthlase s ltstanovetrianri obchodných
podmiettok dohodnutých v ztrlluve o sluŽbťtch,
doclávatel' pľedpoklaclá tichý súhlas zákazníka
S týmito obchodnýnli podnlienkanl i.

Náľolty tľetích stľán

26 Zlnlvva o sluŽbách Irezakladá ani nespôsobuje, ani
pľeclpokladala zaloŽenie alebo vznil<

al<ýcill<ol'vek pľáv tľetej osoby. Žiaclna tľetia
osoba nenlá opľávllenie vynLtcovat' si plnenie
alebo spoliehat' SĹr nŕl ustanoVenia z-nllttv1'

o sluŽbách, l<toľe posl<1,tuj ú alebo nlôŽ-u

posl<ytovat' akél<ol'vek pľáva alebo 1lľospech
tľetím osobáln, pľiallro alebo nepľiatlto, výslovne



alebo inlplicitne. PouŽitie akýchkol'vek
pľávnych pľedpisov dáva.júcich alebo
poskyqtrjťrcich tľetínl osobátn zlrllltvné alebo iné
pľáva v súr,islosti So znlluvou o sluŽbách .je
vylúčené. Doclávatel' lrenrôŽe byt' povaŽovaný za
tľetiu osobu pľe ťrčely tohto ustanovenia.

zrĺ lĺazn ílĺa

27 [)odár,atcl' ani zálĺazníl< nepoľušia svo.ie znrluvne
povillnosti a doc|ávatel' ani zál<azttíl< nenesú
z-oclpovednost' travzájotlr, ak dodávatel' alebo
zákaníl< nie sú schopllí plniť ztnluvu o sluŽbách
v dôsledku pľíčilly nlilno ľozumnc poŽadovanej
kontľoly dodávatel'a alebo zál<azníl<a. VzniŔ
tal<ejto rrdalosti lla stľane doclávatel'a alebo
zákazníl<a,.j e pov i n ná táto stľana oznárrl i t' dľtr h ej
stľatre čo najskôľ al<o .ie to moŽné, pľičolll dľLtltá
Stľalla nlá tnoŽllost' pľeľtršiť alebo Llkončit'
platnost' znrluv1, o sluŽbách, s ťlčinnosťoLl
ol<anlŽite po cloľučení oznánlenia.

Yzĺl a rr ie sa. pos tri pe n i e a poĺ-l ĺJ o-cl á r,a.te.lia

28 Ak dodávatel' alebo zákan"líl< nevy|<oná alebo
neuplatňuje niel<toľé Zo svo.iiclr pľáv, toto
neznalllená l,zdanie sa akýchlĺol'velĺ pl.áv, lĺtoľé
patľia l<toľetnttl<o l'vel< z rl ĺch'

29 Dodár,ate l' ani zákaznílĺ nie sťl opl.ávnení postúpit'
pl'áva alebo záväzl<y zo zlrrlttvy o s|uŽbách bez
pľedchádza.júceho písonlného súhlasu dľuhe.j
stľany'

30 Z.a poclnl ienok v člán|<tr 39. doc|ávatel' .je
opľávnené tlSial1oVit' poddodávatel'ov, aby trrrt
polnáhali pľi poslĺytovanĺ sluŽieb al<o členovia
tínltl zálĺazky, pľičom dodávatcl' nrusí o toln
vopľed i n foľno vať zákazníl<a.

je obmedzená do výšky uľčenej v zlnltlve, alebo

ak Žiadna výšI<a tam nie je uľčená, do výšky 2-
násobku odmeny, ktoľá bola zaplatená
dodávatel'ovi podl'a ustanovení znrluvy.

32 V pľípade, Že existuje viac ako jeden uŽívatel'
sltrŽieb (,,uŽívatel"'), obmedzenie zodpovednosti
doclávatel'a podl'a tohto článl<u bude pomeľne
ľozdelené nledzi všetl<ých uŽívatel'ov. Žiadny
uŽÍvatel' nenrá pľávo diskutovat' alebo nanrietat'
platnost', vyl<onatel'nost' alebo poLrŽitie tohto
článl<u z dôvodu, Že ÍakéÍo ľozdelenie nebolo
odsúhlasené, alebo Že odsúhlasené obmedzenie
podielu ľozvľhnuté akemukol'vel< uŽĺvatel'ovi .ie
nepľitrreľane nízke. V tomto pľípade pojenl
,,užívatel"' zahľňuje taktiež zál<azníka a ostatné
opľávnené osoby.

33 Za podmienl<y dodľŽania súhľnného obniedzenia
zodpoveclnosti dodávatel'a podl'a hoľe uvedeného
odsel<u 3 l, nasIedovné ustanovenia upľavu.jťl
ľozsalr zodpovednosti dodávatel'a voči
zákazníI<ovi a ostatnýln opľávneným osobáln:

a) Zodpovednost' dodávatel'a je obtnedzená na
tú čast' cell<ovej ujmy alebo šI<ody,
s pľihliadnutínl na nedbanlivostné
spoluzavinenie zál<azníka (ak existirje)
alebo l]a nedbanlivostné spoluzavinenie
ostatlrých opľávrlených osôb (al< existuje),
l<toľá je odôvodnená a spľavodlivá
vzhl'adonl na ľozsah zodpovednosti
dodávatel'a za tťlto ujnlu alebo Škodu
(,,podiel dodávatel'a,') a vzhl'adoln na
ľozsah zodpovednosti l<toľejkol'velĺ inej
osoby zodpovedajúcej alebo poterrciálne
zodpovedajťlcej voči zákaznikovi alebo
voči ostatnýnl opľávnenýln osobánr za tťt

istú ujrnu alebo škodu (,,d'alšia
zodpovedná osoba,,).

b) Pľi uľčení podielu doclávatel'a,

o sa nebeľie do ťrvahy, Že d'alšia zodpovedná
osoba pľestala existovat', prestala byť
zoclpovednou, dosiahla stanovenie len
dohodllutej výšky svojej zodpovednosti
alebo vyhlásila pIatobnú neschopĺost' alebo
zillých dôvodov je neschopná platit'

e v akolnkol'vel< sťtdnom konaní pľoti
dodávatel'ovi začatoľn zákazníl<orn alebo
ostatnými opľávnenýnli osobami tnusí
zál<azník alebo ostatné opľávtrene osoby na
Žiaclosť dodávatel'a spo.jiť konaIlia pľoti
doclávatel'ovi a d'alŠej zoclpovednej osobe,
po|<ial'to nie je zakázane zákonolrr.

c) Alĺ napľiel< ustal]ovelriu odsekLl 33 ľozsah
podielu dodávatel'a nebtrde ttľčený, táto
otázl<a bude na Žiaclosť niektoľej zo stt.álr

V)'l t1lčcn ic a ob nl eclzen ĺc ?ocl lloveĺ'l nosti
tloĺl iĺ r,a tcl'a

.i l Zod1loveclllost' dodát,alel'a v súvislosti so
slrrŽ-banli 'ie obnledzellá nasledovnc a za
poclllliellol< v niŽŠie uveclených odsel<och 32 a34,

o zo znlluvy alebo z-o zál<orla alebo ináč,

c za al<ťtl<ol'vel< pľialntl tljnlu alebo šl<odu
utľpenťt z'ál<aztlílĺonl (alebo ktoľottkol'vek
inou stľanott), ktoľá vznil<Ia z alebo
v súvislosti s posl<ytntltílll sluŽieb,

C bez ohl'adrr l'la ĺo, al(o ttltto pľiamu tljmtt
alebo šl<odu spôsobilo, vľátane svojej
lledbanlivosti, ale nie spľeneveľou alebo
svo.j iln rilllyse l nýnl konall ílrr,



ponechaná na ľozhodnutie odboľníl<a,
tnenovaného Rozltodcovsl<ýnl súdont
Slovenskej obchodnej a pľienlyselnej

.kotnoľy, ktoľý bude l<olrat' ako expeľt a nie
ako ľozhodca, a l<toľého ľozhodnutie o výške
podielu dodávatel'a bude konečné
a vykonatel'né na Splnellie akehokol'vel<
pľedchádzaj úceho ľozsudl<u.

34 Dodávatel' pľijíma obmedzenie zodpovednosti
podl'a odseku 32 a 33 v mene dodávatel'a a ako
zástupca, ktoľá môŽe byť alebo moh|a byť
Zúčastnená na poskytovaní sluŽieb.

Výninrka podl'a odseku 3l aobrnedzenia podl'a
odsekov 32 a 33 sa potlŽijú popľi akýchl<ol'vek
iných Llstarroveniach' ktoľé spôsobujú vylťrčenie
alebo oblnedzenie zodpovednosti v inom ohl'ade.

35 Tento článol< sa vďahrrje na náľol<y vzniknuté
zalebo podl'a Znlluvy o sluŽbách'

35.l Zál<aznÍk alebo ostatne opľávnené osoby
neuplatnia akýkol'vek náľok voči al<ejl<ol'vel<

dodávatel'skej osobe inej al<o dodávatel'ovi ako
zmluvnej str'ane, ýkajúci sa ujIny alebo škody
utI'penej zákaznikom a lebo ostatným i opľávnenýnl i

osobami z alebo v súvislosti s poskytltutínr sluŽieb'
Toto obmedzeIrie Sa neuplatnĺ na obnledzenie alebo
vylúčenie zodpovednosti dodávatel'a ako zmluvnej
stl"lly - spoločnosti za konania alebo opontenutia
akejkol'vek inej dodávatel'skej osoby.

35,2 Akýkol'vek náľok zákazllíka alebo
ostatnýclr opmvrlerrých osôb týkajúci sa ujrny alebo
škody uĺ'penej ako výsledok vznil<nuý z, alebo
v sťrvislosti so ztnlttvott o službách, či v znluve
alebo podl'a pľávnych pľedpisov, a|ebo inak' sa nrusí
uplatniť

o ak uŽ SluŽby boli poskytnLtte' 1ločas Štyľoch
ľol<ov odo dtia, ked' pľáca, l<toľá bola
základorn ttáľoktt, bola poskynutá

r ak bola Znrluva o sluŽbách ukončená, počas
šýľoch ľokov odo dtia ukončenia

c ak bola ujma alebo škoda Lrtrpená ako výsledok
vzniknuý z, alebo v súvislosti s clodávatel'onl
neopľávneným pľezľadením dôveľných
infonnácií, počas šýroch tokov odo dňa, kedy
neopľavnené pľezľadenie nastalo.

V ýchto pľípadoch sa za začiatok lelroý povaŽtlje
deri, kedy najskôľ nastaIa skutočnost', l<toľá sa
(podl'a zmluvy, pľávnych pľedpisov alebo inal<)
pokladá za pľĺčirlu pľíslušného náIol<u. Pľe účely
tohto článku sa povaŽuje za uplatnenie náľol<u
podanie návlhu na súd alebo návľhu na začatie
ľozhodcovského konania.

'|'ľetie osobv

36 Zál<az'llíl< oclškodrtí dodávatel'a a ochľáni dodávatel'a
a tieto osoby pred al<oltkol'vel< u jtnotl, ŠlĺocloLt.
výdavl<orn alebo zodpovednost'oLl Lltl'pelloLl
dodávatel'onl alebo týmito osolranli v dôsledlĺLr alebo
v sťtvislosti s nasledu j ťrciIlli dvotlli sl<utočnost'anl i :

al<ékol'vel< poľttšen ie povinností zákazníl<a,
l<toľé vznikli alebo vyplývajú Zo zmlttvy
o sluŽbách a

b) al<ýkol'vek náľok ttplatrlený alebo hľoziaci
od tľetej stľany alebo ostatných opľávnených
osôb' ktorý vznikol 6|gb6 vyplýl,a z talĺihoto
poľtlšen ia povinností.

V pľípacle akejl<ol'vek platby vyl<ollane.j zákazníl<onl
podl'a toltto článku, zál<anÍk nenrá pľávo na
ľefundáciLl te.ito platby ocl dodávatel'a.

'lento záväzok odškodnenitl Sa neuplanlí, alĺ
dodávatel' písonlne súhlasilo s poskytntttíln, v cellĺtt
alebo sčasti, výsledl<Lr slLlŽĺeb talĺejto tr'ete.j osobe
alebo ostaĺnej opľávnenej osobe za poclnliellolĺ,
s l<toIýnli zákazĺ'lík a tt'etia osoba alebo ostatné
dotl<nrrté opľávnene osoby sťrhlasili a l(toľe ĺrj

dodľŽaIi.

VÝpĺlvecl'

3'7 Zál<aaik alebo dodávatel' trrôŽe vypovedat' ztnluvu
o slLlŽbáclt alebo pozastavit' je.i účinnost' písonlnýll
oznánretrínr daným 30 dní vopľed. Výpoved'alebo
pozastavenie ťrčinnosti podl'a tohto odseku nie je na
uj rĺLl akéhokol'vek pľáva, l<toľé vzll i klo zál<azn íl<ovi
alebo dodávatel'ovi pľed výpovecĺ'ott alebo takýmto
pozastaveníl1'l ťtčinnosti, a vŠetky čiastky' l<toľe

zál<azlíl< cllŽí clodávatel'ovi sa stanú splatnýlni clňonl
účinnosti výpovede alebcl pozastavenia.

38 Nasledovne odsel<y týchto Všeobecnýclr
obchoclných podnliellol< zostallťt v platlltlsti a.i po
ul<ončení alebo výpovedi znlluvy o slLlŽbách: ,l, 5, 6,
7,8,9, 12, 13, 16, lg, 19,20,21 ,22,23,25,26,2.9.
29,3l ,32, 33, 34, 35,36,39, t+0, 4l ' 42, 43, 4ĺI '

Ochľana ŕrĺlaiov

39 Na tettto článok sa vztährrjťr ustanovenia a výl<lacl
Zákona o ochľane osobných údajov (,'záĺ<on"). Ak
je to nevyhnutné pľe poslĺytnutie sluŽieb
doclávateI'oln, llrá dodávate l' opľávnenie od
zákaaúka sptacťtvat' osobné údaje V lllel]c
zákazlika podl'a tohto článkrr. V pľípade, Že tal<

dodávatel' kolrá, vyl<oná všetlĺy pľinleľané
technické a organizačné opatľenia na ochľantr pľoti
neopľávllenélrlu alebo pľotipľávnenltt spľacúvanitl
osobných úda.jov a pľoti náhocllle.i stľate. zničenitt
alebo poŠl<ocleniLl osobných úda.|ov' Doclávatel'
oclpovie tta oclôvodnetlé otirz.l<y zákaztlíl<a, aby nltl
unloŽttilo l<ontt'oltl nac1 plnellínl tlstallovcllĺ tohtĺl

a)



článl<u, Dodávatel' nezaviaŽe inťl osobtl,
spľacúvanínr osobných údajov z'ál<azlíl<a bez
pľedchádzajúceho písonrnelro sťrh lastl zál<azlíl<a.

oznántenia

40 Alĺél<ol'vel< ozrlánrellie cloľučené zákazníl<ovi alebo
dodávatel'ovi podl'a zrlluvy o sltlŽ'bách rntrsĺ bý'
tlľobelló písonlne a ocloslané al<o dopoľučená
poštová zásiell<a alebo doľučená na pľísluŠné
adľesy uvedene v z_áhlaví ztlluvy (alelro na inťl

adľestt, l<toľá bola 1lísollrne oznámená dľuhej
stľane). oználnenia ocloslane poštott sa povaŽu.jťr za
clol'učene'

c al< bolĺ ocloslane v ľál'llci Slovensl<ej lepLrblil<y,
dľtlhý pľacovný deň

. a ak boli odoslané lrrilĺo Slovensl<a, desiaty
pľacovný deň

nasledujúci po dni odoslallia,

oĺlĺlelitcl'llost'

4l l(aŽdý oclsek a tlstatlovenie znrlttvy o sluŽbách
pľeclstavtrje salnostatllé a nczávisle ustallovenie' Al(
niektoľé Z týchto ttstanovení buc|e pľehlásené
sticlonl alebo inýln pľíslrrŠnýnl oľgárlom za neplatne
alebo neťrČiltrlé, ostáva.iťrce ttstanovenia Zostávajú
plaĺlýnli a ťrčinnýnli.

SJlôsobilost'

42 Zál<aa:ŕk odsúhlasLlje a pľijíma ttstanovenia znrltrvy
o s|uŽbách V llle|]e zál<a.ĺlíl<a a al<o zásttlpca
ostanlých opľtivnených osôlr. V tejto sťlvislosti
z-ál<azníl< zabezpečí, Že ostatne opľávnené osoby
buclťl l<onat' v sťllade s týll, Že sťt stľanou znlluvy
o sluŽbách, ako l<eby l<aŽdá z nich podpísala
znrluvu a sťtltlasila, Že btrde ňou viazaná. Avšak iba
zákaníl< sánr zodpovedá dodávatel'ovi za
zaplatenie odmeny.

43 Dodávatel' pľijíma sťrhlas zál<aníka
s tlstallovellianli zlnlttvy o sltlŽbách (ol<ľenl

oclsel<or'32 a 33) V lllelle dodávatel'a

Rozhoclnó Dľál,o

44 Znllttva o sluŽbách sa ľiadi slovensl<ýlll pľávonl
a všetlĺy spoty, l<toľe vzniknťt zo zllllttvy o sluŽbách
pah'ia do výlučnej pľávonroci slovenskýclt súdov.

St'ažnosti

45 Ak by zál<azllík kedyl<ol'vel< chcel pľedisl<tltovať
s dodávate|'onl spôsolr ako zlepšit'sluŽby, alebo ak
nlá zákazník sťaŽrost' na ich poskyovaľrie, lrrôže
zatelefonovať pattlreľovi, ktoý je rrvedený
v znrltlve. Alĺ pľoblenl nebude vyľĺeŠený, zäl<aaúl<
b1, lrlal lĺontaktovať dodávatel'a písomne.

Dodávatel' okarnžite pľešetr'í kaŽdťl sťaŽnost'
a tlľobí čo môŽe na odstľánenie ťaŽl<ostí'

Nevi4z{n'á.'sJ.l ráva. a ud ítoryt

116 Al< auclítoľská spoločnosť vydá audítoľskú spľávtt
vol1rťl (neviazanú s ťtčtovnou závieľkoLl), odbeľatel'
tťlto spľávu porrŽije len na dohodnuý účel podl'a
pľedchádza.júcej dohody s dodávatel'onr' Za
nedodľŽanie dohoclnLIých podnrienok alebo za
zneuŽitie takto vydanej audítorskej spľávy si
audítoľská spoločnost' trplatllí svoje opľávnene
náľolĺy'



Pľíloha 2
osobitné obchodné podmienky pre audítoľské služby

Tieto osobitne podnlienl<;, dopÍriajú VŠeobecne
obchodne podnlicnk1' dodávatcl'a a uplatliLl jú sa na
posk1.tovanie audítoľských slLlŽieb, ktoľé vyplývajťr zo
sloverlsl<ých pľávnych pľedpisov, a na ine audítorske
sltrŽby'

Povinnosti a zodpovednost' manažmentu

l. Štatutáľny orgán a ĺné oľgány spoločnosti
(,,rrlanaŽnlent"), ktoľej ťlčtovná závierka sa audituje
(,'zákazníl<"), sťt zodpovední zabezpečit' udľŽiavanie
náleŽitých ťrčtovrlých z-áz-l-tarrlov, sťr zodpovední za
Zostavovanie účtovnej závieľky v súlade so všetkýllli
ťtČtovnýnli pľincíplni a pľávnyni alebo inýrli
poŽiaciavl<aIlli. ManaŽlrlent .ie zodpovedný Za
z-abezpeČenie pľíStupu ple dodávatel'a ku všetkýnl
účto vnýnl pod k l ad om a iĺ-lý n záz-lalrl onr a i n Íbľrĺác iáIrr.

2. ManaŽment potvľdzLlje' Že je zoĺlpovec1ný Za
zabezpečenie spľávnosti vŠetkých tl.ansal<cií so
spI'ĺaznenýnli sub.jektmi, vľálane toho, Že sťr vŠetky takéto
tl'allsakcie podloŽene pľísluŠllotr cloktlrnentáciou.
V pľípade nlanaŽéľskych poplatkov alebo podobných
poplatkov v ľárrlci skupiny podnikov, je zodpovednosťou
llanaŽnlenttl zabezpečiť 1rľiatnu sťrvislosť takýchto
poplatkov s poskylltlýlĺi sluŽbami a existenciu
dostatočne.j a pľimeľanej dokumentácie, ktoľá podpoľq|e
uznanie ýchto nákladov pľe daliove ťtčely.

3. Pl'ed koncolll audittl lnanaŽnlent spoločnosti pľipraví
1,yhlásellie ýkajúce sa význarnných skutočností.
Vvhláscrlie nebude rllat' sl<oľŠí clátLrm ako je dátunl
spt'ávy audítoľa.

4. oclbeľatel' zabezpečí zísl<avanie infoľnlácií foľnrou
potvľdení od .ieho obchodných palt]eľov podI'a
poŽiadaviek dodávatel'a a v zrrlysle zákona o audítoloch,
auditc a clohl'ade nad výkonom auclitu č. 540/2OO1 Z. z.
v zllení neskoľŠích pľedpisov. Náklady na tieto postupy
sťt dohodnute v zlllltlve.

Zodpoved nost' a povinnosti ĺloĺlávatel'a

5. Dodávatel', ako audítoľ, je povinný vy,_iadľiť rlázor rta
účtovnú závieľku Vo ĺbľIne a osobánl, ktoľé sťl
špecifikované v znlluve (,,audítoľská spľáva'').

ó. Doclávatel' Sa vo svojej audítoIskej správe bude
zaobcľat' a.i d'alšími sl(utočnost'al].li, ktoľé môŽtr by'
WŽadovalle pľávnymi alebo inými pľedpisnli
trpľavtl jťrcillli výl<on auditu.

7. Zodpovedrlost'otl dodár,atel'a .je vyjaclľit' vo svojej
aLldítoľske.j spľáve rrázoľ na účtovnĹr závieľku zákazníka
ako celol<, nie k .jeho .jednotlivýrn častianr (,,divízie.,).
dodávatel' nlá pľávo uľčit' dľuh a ľozsah oveľovania
.jednotlivých divĺzií na základe oclhadu daných okolností.
Pľáca (v pľípade poĺ.eby), l<toľú vykoná ĺlodávatel' v

ľátnci oveľovania jednotlivých divízíí, nlôŽe bý'
ľozsahotrr menšia al<o celková pľevieľka, ktorá by bola
nutná, ak by dodávatel' vyjadroval rlázoľ na Samostatnť|
divíziu.

8. Audítoľská spoločnost'poskytrre iné infoľmácie ako sú
výsledky auditu len v ľozsahu, v akom si ich počas
auditu všimne z dôvodov, Že audit nie je naplánovaný
tak, aby zist'oval všetky skutočnosti, ktoľé sa ýkajú
vnútoľných kontIolných systémov alebo spľacovania
účtovnej jednotky.

9. Zodpovednost' dodávatel'a zahŕňa aj posúdenie, či
infoľmácie ýkajúce sa rrlinulých období uvedené v
doktlnrentoch obsahujťrcich auditovanú účtovnú závieľku
sťl vo všetkých význalrrných aspektoch zhodné
s infoľnlácianli uvedenýlni v účtovnej zÁvierke.

Rozsah auditu

l0. Dodávatel' vykoná audit v súlade s prĺsluŠnou
pľávľrou úpľavou, vľátane Zákona č. 54O12OO7 Z. z.
o audítoľoch, audite a dohl'ade nad výkononl auditu
v znení neskoľších pľedpisov a medzináľodných
audítorských štandaľdov'

ll. Dodávatel' vykoná audit takýn spôsobom, ktorý
povaŽuje za potľebný pre splnenie svojej zodpovednosti
uvedenej vyššie a zahŕria také oveľovanie tľansakciĺ,
existencie, vlastrrícfva a ocenenia aktív azáväzkov' ktoľé
povaŽuje dodávatel' za potrebne. Dodávatel' zĺska
pľehl'ad o účtovnoľtr systéme zákazníka za ťtčeloIrl
zhodnotenia.ieho pľimeľatlosti ako ákladu pre prípľavu
Ĺlčtovne.j závieľky. Za účelon tohto zhodnotenia získava
dodávatel' take dôkazry, ktoľe povaŽuje za dostatočné pľe
vyjadľenie odôvodnenéh o rtázoru,

12. Audit účtovnej závieľky (lyplývajúci zo zákorla
alebo nie) neobsahqje pľevierku súladu s dariovýnli alebo
inými pľedpislĺi, ako napľ. devĺzovýlni pľedpisllli,
pokial' tieto sluŽby neboli špecifikovane v pĺsonlnej
znluve. Audit neobsahuje pľevieľku beŽrlého ľiadenia
a efektívnosti zákazníka. Audit nie je uľčený na
identifikovanie všetkých významných nedostatkov
v systélne zákanlíka.

13. Za ochĺ'anu aktív zákazníka,za pľevenciu a zistenie
spľenevery' chýb a nesúladu s legislatívou je
zodpovedný tnanaŽInent. Dodávatel' sa bude usilovat'
napIánovať arrdit takýrĺ spôsobom, aby existovala
pľinleľaná pľavdepodobnost' odlralenia význanlných
nespľávností v ťtčtovne'i závieľke (vľátane ých' ktoľé
vyplýva.iú Zo spľenevely' chýb alebo nesúladu s
legislatívou), ale nie je moŽné spoliehat'sa lra to. Že audit
odhalí všetky význalnne nesptávnostĺ alebo spreneveľtt,
chyby alebo pľípadný nesťllad s legislatívou, ktoré môŽu
existovat'.



14. Za predpokladu zveľejrlenia účtovrlej závieľky spolu

s názoľonr audĺtom' musí bý' dodľŽaná foľma

poŽadovaná dodávatel'om alebo foľlna výslovne

akceptovaná dodávatel'om.

15. Ak dodávatel'svoj názor odvolá, nie je ho moŽné

d'alej pouŽívať. V pľípade' Že bola účtovná závierka

spolu s názoľom zverejnená, tnusí sa potom zveľejniť aj

odvolanie názoľu audítora.

Vvhtásenia a spoluírráca zo stranv manažmentu

ló. Ako súčasť aLrdítorských postrrpov rllôŽe dodávatel'

poŽadovať od nratraŽmentu foľmálne písomné potvľderria

určiých skutočností ovplyvľirrjúcich účtovnĺr ávieľkLl'
ako napľíklad tie, ktoré význarnne závisia od odhadov

vykonanýclt manaŽmentom. Dodávatel' Sa tieŽ môŽe

spoliehať na infonnácie alebo názoty osôb s pľiIĺeľanou

odboľtlou kvalifikáciou (bez ohl'adu na to, či sťr alebo nie

sú zaIllestnanc ami zákazllíka), bánk a iných subjektov'

l7. Dodávatel'je opľávnené poŽadovať nahliadnutie do

všetkých dokumentov alebo vyhlásení, ktoľe budú

vydané spolu s účtovnort závieľkoLr.

Účtovná závierka skupiny nodnil<ov

18. V pľípade, Že správa dodávatel'a sa ýka účtovnej

závieľky za skupinu podnikov zostaverrej zákazníkom

(konsolidovaná ťrčtovná zÁvierka), dodávatel' preveľĺ

pľácu audítorov, ostatnýclr zĹtčastnenýclr spoločností

v danej skupine v tozsahu, aký dodávatel' povaärje za

nevyhnutný na sfoľmovanie svojho trázoľu na

konsolidovanú účtovnťl ávieľku. Zodpovednost' za

audity individuálnych účtovných ávieľok ýchto
zúčastnených spoločností Zostáva na audítoroclr ýchto
zťrčastnených spoločnost í.

tní audítori (audítori komĺlonentov)

19. K rnýkonrr práce rnôŽe dodávatel'potrebovať, aby

ot3anizačné zloŽky, dcéľske spoločnosti a pľidľuŽene

alebo spoloČné podniky poŽiadali svojich audítoľov

o vykonanie takej práce, akťr dodávatel' povaŽLrje za

nevyhnutnťr. Súčasťorr tohto pľocesrr tĺôŽe bý' Žiadost'

dodávatel'a, aby spoločnosť komunikovala s riaditelili
oľganizačných zloŽiek, dceľskych spoločnostĺ a
pľidruŽených alebo spoločných podnikov, najmä

v pľípadoch, ak sídlia alebo podnikajťr nlimo r]rzemia

Slovenskej ľepubliky, za účelom vysvetlenia a vykonania

poĺ'ebných postupov a zapojenia lokálnych audítoľov.

obmedzenie zod noved nosti tlodávatcl'a

20. Zodpovednosť dodávatel'a v sťrvislosti so slLrŽbami1e

obmedzená v ľozsahrt uvedenoIrl v odsekoch 33 a 3ll

Všeobecných obchodnýclr podmienok, pokial' pľĺsltrŠltý

všeobecne záväzný pľávny pľedpis neustanovqje inťt

výšku obnedzenia ĺráhľady Škody a od tohto zákonneho

ustanovenia sa netrroŽno odchýlit' dohodotr znlltlvnýclr

stľán.


