Zmluva o poskytnutí služieb
Článok 1
Zmluvné strany

Organizácia:
/ako objednávateľ – odberateľ/
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

Dodávateľ – nezávislý audítor:

Licencia SKAU č. 676
IČO:
IČ DPH:

Katolícka univerzita v Ružomberku
prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor KU
378 01 279

Ing. Alžbeta Čebíková
Prekážka 726/41
033 01 Liptovský Hrádok
17938007

Služby sa poskytujú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade
nad výkonom auditu a v zmysle priložených Všeobecných podmienok poskytovania auditu
účtovnej závierky /ďalej len „VPPA“/, ktoré sú v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi.
Článok 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky organizácie: Katolícka univerzita
v Ružomberku, ktorá sa zostavila za rok 2010 podľa zákona o účtovníctve a postupov
účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
2. Na základe vykonania prác podľa bodu 1 výsledkom auditu je:
a/ vydanie správy nezávislého audítora o účtovnej závierke za rok 2010 organizácie
Katolícka univerzita v Ružomberku
b/ vypracovanie listu odporúčaní pre organizáciu len v prípade, ak audítor popri audite zistí
nedostatky a na základe tohto zistenia odporúčania navrhne,
c/ vydanie súhlasu písomného /ústneho/ účtovnej jednotke na zverejnenie správy nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky spolu s auditovanou účtovnou závierkou vo výročnej
správe.

Článok 3
Vykonávanie auditu
1. Predpokladaný časový rozvrh služieb vykonaných v priestoroch organizácie je takýto:
Plánovanie auditu a predbežné audítorské postupy
Záverečné práce auditu
Vypracovanie správy a listu odporúčaní

02/2011
03/2011
04/2011

Predbežné termíny sa môžu zmeniť podľa okolností na základe dohody obidvoch strán.
Objednávateľ predloží konečnú hlavnú účtovnú knihu, obratovú predvahu, nečistopis
účtovných výkazov, poznámky a všetky údaje potrebné pre audit do 20.3.2011.
2. Objednávateľ poskytne audítorovi aktuálne vyhlásenie podľa bodu 3 VPPA. Všeobecný
príklad vyhlásenia bol odovzdaný objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.
3. Postup auditu v zmysle bodu 7 VPPA je oprávnený s audítorom prerokúvať Ing. Anna
Jurčová, kvestorka KU. Rokovania sa uskutočnia 3x. Pri začatí auditu, po I. etape auditu
a pred skončením auditu. Termín sa dohodne vzájomne.
4. Návrh správy a list odporúčaní budú pred ich definitívnym vydaním predložené Ing. Anne
Jurčovej, kvestorke KU na posúdenie a prediskutovanie. Definitívna správa a list odporúčaní
sa vydajú do 3 dní po obdržaní definitívnej účtovnej závierky po premietnutí úprav na základe
auditu.
Článok 4
Cena
1. Odberateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa
vzájomnej dohody vo výške:
2 800,- € vrátane DPH.
2. odmena podľa ods. 1 tohto článku bude vyplatená na základe vystavenej faktúry v termíne
jej splatnosti.
Článok 5
Všeobecné ustanovenia
1. Audítor bude zachovávať dôvernosť všetkých dokumentov a informácií získaných od
objednávateľa počas i po skončení poskytovania služieb podľa tejto zmluvy.
2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne a so súhlasom
oboch zmluvných strán.
3. Objednávateľ vyhlasuje, že je povinný zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv.

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou
objednávateľa zverejniť obsah tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a že s týmto
zverejním výslovne súhlasí.

Článok 6
Podpisy
2. Dva exempláre tejto zmluvy boli podpísané v slovenskom jazyku, pre každú zmluvnú
stranu jeden. Zmluvné strany potvrdzujú, že budú aplikované platné zákony Slovenskej
republiky.

..........................................
Ing. Alžbeta Čebíková

....................................................
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.

V Ružomberku dňa 2. 2. 2011

Príloha ku zmluve:
Všeobecné podmienky poskytovania auditu účtovnej závierky /ďalej len „VPPA“/

