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ZMLUvA
o poskytovani audítorských služieb uzavretá podra § 269 ods. 2 Zákona č. 5 l 3/199l Zb,, obchodný ziikonník

v znení neskorších predpisov

(ďalej len ,pmluva")

I. zmluvné strany

Dodávatel': HIREKON, s. í. o., č. licencie UDVA 362
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložkač. l2852lP
zastupená: Ing. Janka Hirjaková, konatelta spoločnosti
so sidlom: Jahodová 42, 080 0l Prešov
Ičo| 36 473 413, Ič DPH: SK2o20o1372l

d'alej len dodávatel' a

odberatel': obec Svinica, svinica 282, 044 45 Bidovce
Zastúpená: Ing. Lubomír Šimko, starosta obce
|Čo:0o32476l

d'alej len odberatel' (dodávateť a odberatel'ďalej len ako,,zmluvné stlany").

IL Predmet zmluvy
Dodávatel'sa Zavázuje zabezpečiť pre odberatel'a v Znys|e tejto Zrnlu\T:
l. Auditúčtovnej ávierky zostavenej k 31.12.202? podía zákona ě- 43'!/20Q2 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších

predpisov (d'alej len ,,Zákon o účtovnictve") a lrykonaný v súlade so zákonom č. 42312015 z. z. o štatutámom
audite aozmene a doplnení zákona č. 43112002 z.Z, o účtovníctve v znení neskolších pŤedpisov (ďalej len
,,ákon o audítoroch") a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej
repubJike.

2. Audit sútadu výíočnej spnivy s auditovanou účiovllou ávierkou za rok 2022 zostavenej podťa § 20 ákona
o účtovníctve_

4.

3.

5.

6.

,l.

lll. Vykonanie predmetu zmluvy
Dodávatel'je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom Zmluvy v termínoch dohodnutých s odbelatel'om.
Služby uvedené v článku II. tejto zmluvy je dodávatel' povinný vykonať najneskór do 3 l .l2.2023.
Odberatel je povinný dodať dodávatelbvi podklady nevyhnutné pre potreby l"ýkonu služieb súvisiacich s
predmetom zmlury, a to priebežne pod|'a požiadaviek dodávatel'a. V prípade qýkonu činnosti uvedených v článku
lL tejto ZmIuvy je odberateť povinný dodať podklady nevyhnutné pre potreby výkonu tejto činnosti najneskór do
15.12.2023.
Odberatel'je povinný pre potreby rýkonu služieb uvedených v článku lI., písm, a) tejto zmluly:
- pred|ožiť dodáYatel'ovi v lehote uvedenej v bode 2, tohto článku všetky ním požadované doklady

dokumentujúce hospodársku čin_rrosť odberatel'a, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie týchto služieb,
- Zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonáVaní služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy.
Za doklady a iné mateliály, ktoré budú poskytnuté dodávatel'ovi za účelom ich kontroly mimo sídla odberatel'a
zodpovedá v celom rozsahu dodáVatel', a to až do momentu ich vrátenia odberateťovi.
V prípade, ak odberatel' nepredloží dodávateťovi výročnú spúw na ovelenie, odberatel'nieje v nej oprávnený
citovať časti spíáYy auditola vyhotovenej dodávatel'om.
Dodávatel'sa ?avázuje r,ykonať pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou a nestranne azaudifu
vypracovať správu audítora podl'a medzinárodných audítorsl§y'ch štandardov, v ktorej vyjadri názor na účtovnú
závierku nasledovne:
- správa audítora z auditu účtovnej závierkJ,
- dodatok k správe audítora z auditu súladu výročnej správy,
Dodávatel'je oprávnený byť prítomný pri inventarizácii majetku a závázkov účtovnej jednotky aIebo vyžiadať
lrykonanie inventarizácie v oblasti, v ktolej Zistil nedostatky.
Statutárny orgán odberatel'a je zodpoYedný za zostavenie účtovnej ávierky, ktorá poskyfuje pravdiv,ý a verný
obraz v súlade so zákonom o účiovníctve a Za |nleíné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby. Odberatel'
je povinný bez zb},točného odkladu odovzdať dodávatel'ovi všetko, čo pre neho získa v súvislosti s poskytovanim
s]užieb špecifikovaných v tejto zmluYe. Dodávatel'je povinný odberatel'a oboznamovať so skutkoVým stavom
veci súvisiacej s poskytovaním služieb podl'a tejto zmluvy.
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Dodávatel' je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoných sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním služieb špeciíikovaných v tejto zínluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmlury.
Zachovanie mlčanlivosti sa nevďahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podl'a
intemých zásad a postupov SKAU a medzjnfuodných štandardov na kontrolu kv'ality (ISQC l - kontrola kvality
pre firmy, lcoré lrykonávajú audity a preverenia finančných v,ýkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace
služby).
Dodávate l' považuj e informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatel'om pre plnenie predmefu zmlury
Za plísne dóverné. okuh pracovníkov dodávateI'a zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom
Zmlu\ry bude odberatel'ovi vopred písomne omámený.
V stlvislosti so spracovaním osobných údajov dodávatel'om pre účely ákona č-29J /2008 Z.z. o ochrane pred
legaliáciou príjmov z fuestnej činnosti a o ochrane pred fltnancovanim terolizmu a o zmene a doplnení niekto{ých
zákonov (d'alej len zákon č.29^l /2008 Z.z.) má dodávatel ako povinná osoba postavenie prevádzkovatel'a vo
vďahu k IS osobných údajov, korého účel spracúvania lymedzuje zákon ě.29712008 Z.z., a preto bude osobné
údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách § 19 zri,kona ě.29712008 Z.z. bez sihlasu
dotknutej osoby. Dodávatel' spracúva a chráni osobné rldaje v súIade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EU) 20161679 z2'l. apňla 2016 o ochíane §zických osób pri spracúvaní osobných ťrdajov
a o voťnom pohybe takýchto údajov, ktorym sa zrušuje smemica 95/46lES (všeobecné naliadenie o ocbrane
údajov) (ďalej len,,GDPR") a zákona č. l8l20l8Z.z. o ochrzne osobných údajov ao zmene a doplnení niektortich
zákonov (ďalej 1en ,,Zákon o ochrane osobných údajov"), ako aj so všetkými všeobecne záyámými právnymi
predpismi, ktoré ich D/konávajú. Počas predzmluvných vďahov, ako aj počas samotného poskyovania služieb
zo strany dodávatel'a, odberatel'móže poskytovať dodávatel'ovi osobné údaje róznych §rziclcých osób. odberatel'
tymto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávatel'ovi posk},tnúť, Dodávatel'sa pre účely tejto
znlury považuje Za plevádzkovatel'a Fýchto osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a./alebo § 5 písm. o)
Zákona o ochrane osobných údajov,
odberatel' berie na vedomie, že podl'a § 19 odsek 2 zákona č. 43l/z002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení
(,,zákon o účtovníctve"), dodávateť musí b}ť schválený ako audítor ročnej účtovnej závierky na valnom
žromaždeni alebo členskej schódzi odberatel'a. V pripade, že požiadavka § l9 odsek 2 zákona o účtowictve nie
je splnená, nernožto považovať \Tkonaný audit za audit podťa požiadaviek zákona o účtovníctve, Tahýto audit
sa považuje zá dobrovolhý audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Dodávatel'
v pdpade svojho neschválenia valným zhromaždenim alebo členskou schódzou nie je povinný vydať správu
audítora, resp. akju vydá, táto sa nebude považovat'za správu vydanú na áklade Yýkonu auriifu defintlvaného v
zákone o účtovníctve.
Ak má odberateť povinnosť zverejňovať uzatYoíené zmluvy v zmysle zákona č. 2lll200o Z.z. o slobodnom
plístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektor,ých zákonov v aktuálnom znení, je povinný Zvelejniť túto
zmluvu a informovať dodávatel'a o jej zverejnení. Ak táto zmluva nieje zverejnená v zmysle uvedeného zákona,
dodávatel' nie je povinný r,ydať správu audítora.

14. osoba určená na komunikáciu s audítorom:

Iv, cena
Odberatel'je povinný zaplatiť dodávatel'ovi za zabezpeéenie pledmetu zmlury cenu podťa vzájomnej dohody
a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto čIánku zmluvy.
Odberatel' sa zavaDuje zaplatiť dodávatel'ovi za služby poskytnuté a vykonané podl'a č|ánku lI. tejto zmluvy
nasledovne: za audit pod|'a štandardov platných v SIovenskej republike vykonaný dodávateťom pre odberatel'a
v súlade s článkom I1,1 dohodnutú cenu l 250,- EUR.
odberatef sa zavázuje uhradiť faktrlru do l4 dní odo dňajej obdržania.
Ceny špecifikované v tejto znluve sú uvedené bez DPH. Dodávateťje oprávnený k uvedeným cenám fakturovať
DPH podIa platných právnl ch predpisov.
K uvedeným cenám je dodávatel' opravnený fakturovať, v zmysle ákona o audítoroch, výdavky účelovo
vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých púc, ktoíé budú vopred konzultované s odberatel'om.
Prípadná mtena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená písomným
dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

V. Platnost' zmluvy
Táto mtluva je platná a účinná odo dňajej podpísania oboma zmluvnými sřanami
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2. odberateť móže tuto Zmluvu vypovedať formou písomnej rnýpovede doručenej dodávateťovi, pričom platí, že
zmluva zaniká ku drlu doručenia písomnej v,_y'povede odberateťa dodávateťovi, Vo rl..y'povedi uvedie dóvody,
ktoré ho viedli k odvolaniu auditora, alebo odstupeniu od znluvy v priebehu rykonávania auditu, V prípade
vlpovede zmluvy je odberat€ť povinný dodávateťovi uhradiť odmenu za úkony a pŤáce lykonané v srllade
s touto zmluvou do dátumu doručenia r"_y'povede dodávatel'ovi.

3. Dodávatel'je oprár,rrený vypovedať túto zmluvu len zo závažrých dóvodov, najmá ak sa narušila nevyhrrutná
dóvera meclzi ním a odberatel'om alebo ak odberateť neposk},tuje dodávateťovi potrebnú súčinnosť a
informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmlury. V píípade v,.y'povede zmlulry je dodávatel' poviímý
odovzdať odberateťovi všetky doklady a iné mateíiály, ktoré mu do dňa doručenia uýpovede odberatel'
zapožičal (nevďahuje sa na doklady, ktoré dodávatel' získal ako dokazy auditu).

vI. záver€čné ustanov€nia
1. Túto znlur,u je moáré meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanlhni obidvoma zmluvn;rrni

stranami.
2. Prá\.ne vzťahy vyplývajúce z tejto zrnluly sa riadia príslušnými ustanoveniami ztkona ě. 5l3/199l Zb,

Obchodný ákonník, v zneni neskoíších predpisov a zíkona o auditoroch.
3. Dodávateť zodpovedá z,a, kyalíílé r,ykonanie predmetu zrrrluly aza škodu, ktoru spósobil odberateťovi

nesprár.nym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady, ldo{ých príčinou sú nedostatky
v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných dodávatel'ovi odberateťom.

4. odberater súllasí so skutočnosťou, že v píípade ak dodávateť zavini svojou činnosťou škodu odbelateťovi,
bude možné poskytnúť údaje odberateFa poisťovni, v ktorej je dodávatél' poistený, a to \^ýlučne za účelom
riešenia tejto poistnej udalosti.

5. odberater súhlasí, aby dodávatel'v prípade ukončenia platnosti zmlu\T, mohol komunikovať s nastupujúcim
audítorom./audítorskou spoločnosťou v zmysle zákona o audite.

6. Zmlwa sa vyhotowje v dvoch (2) rornopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so zmluvných stráíl
obdrží jeden (l) rovnopis,

7. Všetky špecifické časti, ktoré neupravuje táto Zmluva, Sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami pte

audítorské služby uvedené v prílohe č,1 ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe
č. 2, ldoré sú neoddelitelhou časťou tejto zmluvy,

8, Zmluvné strany lryhlasujú, že sú spósobilé na právne rlkony, že zrnluw uzavre|i,na zákl,ade vzájomnej dohody
a na zaklade slobotlnej a vážnej vóle, znlulrr neuzatvorili v tiesni, ani za nápaďne nevýhodných podmienok,
zmluvaje urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozome prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňou ju podpísali.

4/. r'a .!ů:1
V Prešove, 4.10.2022

HIREKON, s.r.o.
lghodotú 42. 080 0t PrešoY

lčo:364734t3 Ič DPHi sK20200l372t
oR os Píešov, odd. sío, vlo'ks č, l 2852/P

Vo Svinici,

za odberatel'a

I


