HiREKoN. s.

zMLuv

r. o.

A

o poskytovaní audítorských služieb uzawetá podla § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonnik

v zneni neskoršich píedpisov

(ďalej len ,,zmluva")
I.

zmluvné strany

Dodávatel': HIREKON, s. r. o., č. licencie UDVA 362
zapisaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 12852lP
zastúpená: Ing. Janka Hřjaková, konatel'ka spoločnosti
so sídlom: Jahodová 42, 080 0l Píešov
Ičo:.36 473 4B,Ič DPH: SK202001372l
ďalej len dodávateť a
Odberatel]: Obec Svínica, Svinica 282, 044 45 Bidovce

Zastúpená: Ing. Lubomír Šimko, stalosta obce
IČo: 00 324 76l
ďalej len odberateť (dodávater a odberateť ďalej len ako,,zmluvné strany").
II. Predmet zmluvy
Dodávateť sa zavázuje zabezpečiťpre odberatel'a v zmysle tejto zmluvy:
Audit účtovnejzávierL7 zostavenej k 31.12,2020podlaztkonač.43112002 z. z. o účtovníctvev znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,Zákon o účto\.íríctve")
a vykonaný v súlade so zákonom č. 42312015 z. z. o štatutárnom
audite a o zrnene a doplnení ákona č. 43|12002 Z ,z. o účtovníctveY aeni neskorších predpisov (ďalej len
,,ákon o audítoroch") a ostatnými právnl.rni normami týkajúcich sa \.ýkonu auditu platnými v Slovenskej

l,

2.
l.

republike.
Audit súladu v,ýročnej spnivy s auditovanou účtovnouávierkou za rok 2020 zostavenej podl'a § 20 zákona
o účtovníctve.

III. Vykonanie predmetu zmluyy
DodávateIje povinný lykonávať služby súvisiace s pr€dmetom zmlu!ry v termínoch dohodnuných s odberatel'om.
Služby uvedené v č]ánku II. tejto Zmlu\,} je dodávatel' povinný vykonať najneskór do 31.12.2021.
Odberate]: je povinný dodať dodávateťovi podklady nelyhnutné pre potreby v,ýkonu služieb súvisiacich s
predmetom zmluvy, a to pdebežne podťa požiadaviek dodávatel'a. V prípade rrykonu činnosti uvedených v článku
II. tejto zmluvyje odberatel'povinný dodať podklady nevyhnutné ple poíeby výkonu tejto činnosti najneskór do
15.12.2021.

Odberatel'je povinný pre poheby qýkonu služieb uvedených v článku II., pism. a) tejto zrnlu\T:

-

5.
6.

-

7.
8.

v

bode 2. tohto článku všetky ním požadovanédoklady

dokumentujúce hospodársku činnosťodberatel'a, ktoré sú potebné pre spŤáme lykonanie týchto služieb,
zabezpečiť potrebnú súčinnosťpri vykonávaní služieb srlvisiacich s predmetom zmluly.
Za doklady a iné materiály, koré budú posk7tnuté dodávatel'ovi za rlčelom ich kontroly mimo sídla odberatel'a
zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', a to až do momentu ich vrátenia odberateťovi.
V prípade, ak odberater nepredloží dodávateťovi výročnúspnávu na overenie, odberatel'nieje v nej oprávnený
citovať časti spráYy audítora vyhotov€nej dodávatelbm.
Dodávatel' sa zayáz]rje lrykonať pre odbeíatel'a služby s odbomou starostlivosťou a nestřanne a z audifu
r7pracovať správu auditora podl'a medzinárodných audítorských štandardov, v ktorej vy,jadrí názor na účtovnú
závierku nasledovne:
správa audítora z auditu účtovnejzávierky,
dodatok k spláve audítora z auditu sriladu výročnej správy.
Dodávateť je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a závázkov účtovnejjednotky alebo lTžiadať
lrykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
Štatutárny orgán odberateťa je zodpovedný za zostavenie účtor.rrejzávierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný
obraz v súlade so zákonom o účtovníctvea za intemé konholy, ktoré považuje za potrebné ple zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprá\,nosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, Odberatel'
je povinný bez zbytočného odk]adu odovzdať dodávatel'ovi všetko, čo pre neho získa v súvislosti s poskYovanim
služieb špeciťrkovaných v tejto zmluve. Dodávatel' je povinný odberateťa oboztamovať so skutkovým stavom
veci stlvisiacej s posk},tovaním služieb podl'a tejto zrnluvy.

-

4.

predložiť dodávateťovi v lehote uvedenej

H|REKoN, s-

9.

r- o-

Dodávateť je povinný zachovať mlčan]ivosťo všetkých skutočnostiach, o ktoných sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, a to aj po ukončeníplatnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Zachovanie mlčanlivosti sa nevďahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podťa
interných zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (ISQC l , konřola kvality
pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných lýkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace
služby).

l0. Dodávateť považuje informácie, doklady

a iné materiály poskytnuté odberateťom pre plnenie predmetu zmluvy
Okruh pracovníkov dodávatera zabezpečujúcichvykonávanie služieb súvisiacich s predmetom
zmluvy bude odberatel]ovi vopred písomne oznámený.
ll. v stivislosti so spracovaním osobných údajov dodávateťom pre účelyZákona ě,297 /2008 Z.z, o ochrane před
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovanftn terorizmu a o alene a doplneni niektoných
zákonov (ďalej len ákon č.297/2008 z.Z.) má dodávat€r ako povinná osoba postavenie prevádzkovateťa vo
vďahu k lS osobných údajov, ktorého účelspracúvania rrymedzuje ákon č.297/2008 Z.z., a preto bude osobné
údaje klienta na ritel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 zíkona ě.297D008 Z.z. bez súhlasu
dotknutej osoby. Dodávatel spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
P*lamentu a Rady (EÚ) 2o16t679 z27. apri|a 20]16 o ochane ryziclaých osób pri spracúvaníosobných údajov
a o Vol'nom pohybe talcýchto údajov, korým sa zrušuje smemica 95/46lES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len,,GDPR") a zákona č.l8/20l8Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných rldajov"), ako aj so všet}._ími všeobecne zíváznými právnymi
predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných vďahov, ako aj počas samotného poslq/tovania služieb
zo strany dodávatera, odbelateť móže po§kytovať dodávateťovi osobné údaje rózrych §zických osób. odberatel'
týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaj€ dodávaterovi poskytnúť,Dodávatel' Sa pre účelytejto
zmlury považuje za preyáďzkovatel'a t/chto osobných rldajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a./alebo § 5 písm. o)
Zákona o ochrane osobných údajov.
odberatel'berie na vedomie, že podťa § 19 odsek 2 zÁkona ě. 43l/2002 z.z. o {]čtoyt|íctvev aktuálnom znení
(,,zákon o účtovníctve"),dodávatel'musí
schválený ako audítor ročnej účtovnejzávierky na valnom
zhromaždeníalebo členskej schódzi odberateťa. V pripade, že požiadavka § 19 odsek 2 zákona o účtovníctvenie
je splnená, nemožno považovať lykonaný audit za audit podťa požiadaviek zákona o účtovníctve.Takýto audit
sa považuje za dobrovolhý audit lykonaný podťa medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Dodávatel'
v prípade svojho neschválenia valnrým zhromaždením alebo členskou schódzou nie je povinný vydať spráw
audítora, resp. akju vydiá! táto sa nebude Považovaťza správu vydanú na ziklade qýkonu auditu definovaného v
ákone o ličtovníctve.
l3. Ak má odberatel' povinnosť zverejňovať uzatvorené znluvy v zmysle zákona č. 2||l2o00 z,z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a dop]není niektony'ch zákonov v akuáJrrom znení, je povinný zverejniť tuto
zmluvu a informovať dodávateťa o jej zverejnení. Ak táto zmluva nieje zverejnená v zrnysle uvedeného zákona,
dodávateť nie je povinný lrydať správu auditora.
I4. Osoba určená na komunikáciu s audítorom: .......,........,,.....
za prísne dóvemé.

bl

lv. cena

1.

2,

3.
4.

Odberatel' je povinný zaplatiť dodávateťovi za zabezpeěelíe predmetu zmluly cenu podťa vzájomnej dohody
a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmlulry,
Odberateť sa zavázuje zaplatiť dodávate]:ovi za služby poskltnuté a lrykonané podl'a čláŇu II. tejto zmlu\T
nasledovne: za audit podl'a štandaídov platných v Slovenskej republike lykonaný dodávateťom pre odberatefa
v súlade s čláŇom II.1 dohodnutu cenu 800,- EUR.
odberateť sa zavázuje uhradiť fakniru do 14 dní odo dňajej obdržania.
Ceny špecifikované v tejto Zírluve sú uvedené bez DPH. Dodávatelje opráVnený k uvedeným cenám fakturovať
DPH podl'a platných práwych predpisov.

uvedeným cenám je dodáyater oprávnený fakturovať, v zmysle ákona o audítoroch, výdavky účelovo
vynaloženév priamej súvislosti s plnením dohodnutých pníc, ktoré budú vopred konzultované s odberateťom.
Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikoyaných y predmete zmluvy bude riešená písomným
dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami,

5.

K

l.

Táto zrnluva je platná a účinrráodo dria jej podpísania oboma

v. Platno§ť zmluvy
zmlunými stíanami

H|REKoN, s,

r, o,

3.

odberateť móže tuto zmluw \Tpovedať formou písomnej výpovede doručenej dod.ívateťovi, pričomplati, že
zmluva zaniká ku dňu doručenia písomrrej výpovede odberateťa dodávatel'ovi. Vo qlpovedi uvedie dóvody,
ktoré ho viedli k odvolaniu audítora, alebo odstupeniu od znrlulry v priebehu vykonávania auditu. V pfipade
y_hovede zmluly je odberateť povinný dodávateťovi ulrradiť odmenu za tkony a práce rykonané v súlade
s touto zmluvou do dátumu doručenia Wlpovede dodávateťovi.
Dodávateťje oprár,rrený }Tpovedať hlto zínluw len zo závažných dóvodov, najmá ak sa narušila nevyhnutná

l.

Tlito zíř uvu je možné meniť a doplňovať iba písomn}lni dodatkami podpísanými obidvoma zmluvrrými

2.

Právne vďahy vyplývajiice z tejto znlury sa riadia príslušnýmiustanoveniami zikona č. 51311991 Zb,
Obchodný zrikonnik, v zrení neskorších predpisov a zákona o audítoroch.
Dodávater zodpovedá za kvalitné lrykonanie predmetu zmlu\y a za škodu, ktoru spósobil odberateťovi
nesprávnym a nekvalitným posk}tovanim služieb. Nezodpovedá však za vady, ktony'ch pfičinou sú nedostatky
v dokladoch a iných materiáioch odovzdaných dodávaterovi odberatelbm,
Odberatel' súhlasíso skutočnosťou,že v pdpade ak dodávateť zaviní svojou činrrosťou škodu odberateťovi,
bude možnéposkyhrúť údaje odberatel'a poisťovni, v korej je dodávateť poistený, a to výlučne za účelom
riešenia tejto poistrej udalosti.
Odberateť srlblasí, aby dodávateť v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať s nastupujúcim
audítororn/audítorskou spoločnosťouv zmysle zákona o audite.
Zmll.xa sa rryhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričorn každá so zmluvných striíl
obdržíjeden (l) rovnopis.
Všetky špecifické časti, ktoré neupraluje táto zmluva" sa íiadia osobitn]foni obchodnými podmienkami pre
audítorské služby uvedené v prílohe č.1 ako aj všeobecnými obchoclnými podmienkami uvedenými v pfilohe
č. 2, ktoré sú neoddelitel'nou časťoutejto zmluly.
Zmluvné shany vyhlasujrl, že sr1 spósobilé na právne úkony, že zrnluvu uzaweli na zaklade vájomnej dohody
a na z6k|ade slobodnej a vážrej vÓle, zítlulrr neuzatvofili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluvaje urobená v predpisanej forme, zmluvu si pozome prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňouju podpísali.

3.

4.

5.

6.
,7.

d6vera medzi ním a odbeťatel'om alebo ak odberatel' neposkytuje dodávatelbvi potrebnú súčinnosťa
informácie nevyhnutné pre qýkon predmetu znlulT. V prípade q/povede zrnluvy je dodávater povinný
odovzdať odberateťovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede odberateť
zapožlěal (nevďahlje sa na doklady, ktolé dodávater získal ako dókazy auditu),
VI. záY€rečné u§tanov€nia

stranami.

V Prešove, 12.1.2021

Vo Svinici,

/š; *-.Zw.7..

