
HiREKoN, s, l. o,

zM L UvA
o posk},tovaní audítorských Služieb uzawetá?odl'a §269ods. 2 Zátona č. 5l31199l Zb., obchodný zá,konník

(ďalej len ,,zmluva")

l. ZmIuvné strany

Doěvatel': HIREKoN, s. r. o., č. licencie UDVA 362
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložkač. l2852lP
Zastúpená: Ing. Janka Hirjaková, konatelka spoločnosti
so sídlom: Jahodová 42, 080 01 Prešov
|čo:36 4,13 4]t],lč DPH: SK20200l3721

ďalej len dodávatel' a

Odberatel': Obec Svinica, Svinica 282, 0/M 45 Bidovce
73stupená: Ing. IJubomír Šimko, starosta obce
Ico: 00 324 76l

d'alej len odberatel' (dodávatel' a odberateť ďalej len ako ,,zmluvné straný').

II. Predmet Zmluvy
Doďávatel sa zavázuje zabezpečiť pre odbemtel'a v znysle tejto zrrrluvy:
l. Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.I2,202l podlazákoíLa ě.43112002 Z, z. o účtovníctve v mení neskorších

predpisov (ďalej len ,,zákon o účtovníctve") a vykonaný v srllade so zákonom č. 423120|5 Z- z. o štatutámom
audite a o znene a doplnení zékona č. 43112002 Z .z. o účtovnícw€ v zneni neskoršich predpisov (ďalej len
,,zákon o audítoroch") a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa \ýkonu auditu platnými v Slovenskej
republike.

2. Audit súladu \.ýročnej správy s auditovanou účtovnou ávierkou ZA lok 202l zostavenej podra § 20 ákona
o účto\.níctve.

III. Vykonanie predmetu zmluyy
Dodávateťje povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmluvy v terminoch dohodnu§j,ch s odberateI'om,
Služby uvedené v článku II. tejto zmlulry je dodávater povinný r,ykonať najne sk6r do 3l.|2.2022.
Odberatel'je povimý dodať dodávatel'ovi podklady nevyhnutné pre poíeby v,ýkonu služieb súvisiacich s

predmetom zmluvy, a to priebežne podl'a požadaviek dodávalel'a. V prípade v,/konu činnosti uvedených v článku
IL tejto zmluvy je odberatel povinný dodať podklady nevyhnutné pre potreby !Ťkonu tejto činnosti najneskór do
l5.12.2022.
Odberatel'je povinný pre potreby \.ýkonu služieb uvedených v článku Il., písm. a) tejto unluvy:
- predložiť dodáVaterovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku Všetky ním požadované doklady

dokumentujúce hospodáLrsku činnosť odberateťa, ldoré sú potrebné píe správn€ vykonanie týchto služieb,_ zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri lykonávaní služieb súvisiacich s predmetom zmlury.
Za doklady a iné materiály, ktoré budú posk},tnuté dodávatelbvi za účelom ich kontíoly mimo sídla odberatela
zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', a to až do momentu ich vrátenia odberatel'ovi.
V prípade, ak odberateť nepredloží dodávaterovi výročnú sprálu na overenie, odbeíateť nie je v nej oprávnený
citovať časti spráYy audítora yyhotovenej dodávatel'om.
Dodávatel' sa zavázuje lykonať pre odberateťa služby s odbomou starostlivosťou a nestranne a z auditu
vypracovať správu audítora podl'a medzinárodných audítoíských štandardov, v ktorej \),jadd názor na účtovnú
ávierku nasledovne:
- spíáva audítora z auditu účtovnej závierky,
- dodatok k správe audítora z auditu súladu výročnej správy.
Dodávatel'je oprávnený bť prítomný pri inventarizácii majetku a ávázkov Ličtovnej jednotky alebo lyžiadať
rykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.
Statutfuny orgán odberatel'a je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdir"ý a verný
obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoŤé považllje za potrebné pre zostavenie
účtovnej závierky. ktoní neobsahuje \^ýznamné nespni\Tosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby. Odberatel'
je povinný bez zb}točného odkladu odovzdať dodávateťovi všetko, čo pre neho získa v súvislosti s poskytovanlm
služieb špecifikovaných v tejto zmluve. Dodávatel'je povinný odbeíateťa obomamovať so skutkoviŤn stavom
veci súvisiacej s poskytovaním služieb podťa tejto zmluvy.
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9. Dodávatel'je povinný zachovať mlčanlivosť o všethých skutočnostiach, o ktoných sa dozvedel v súvislosti
s posk}tovaním služieb špecifikovaných v tejto ZnluYe, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmlu\T.
Zachovanie mlčanlivosti sa nevďahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podťa
intemých zísad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na kon§olu kvality (ISQC l - kontrola kvality
pre íirmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných vlkazov a zákazky tla ostatné uisťovacie a súvisiace
služby).

10. Dodávateť považuje informácie, doklady a iné materiály poslrytnuté odberatel'om pre plnenie predmetu zmluyy
za prísne dóyemé. Okruh pracol.rríkov dodáyatelh zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom
zmluvy bude odberateťovi vopred písomne oznámený.

ll. v súvislosti so spracovanim osobných údajov dodávatelbm pre účely zákona č.29'I/2o08 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov Z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon č.29'l 12008 Z.z.) má dodáyatel ako povinná osoba postavenie prevádzkovateťa vo
vzťahu k IS osobných údajov, ktoíého účel spíacúvania vymedzuje zákoí| ě.297 /2008 Z.z,. a preto bude osobné
údaje klienta na účel lykonania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 zákona č.297/2008 Z.z. bez súhlasu
dotknutej osoby. Dodávateť spracúva a chŤáni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
Paílamentu a Rady GÚ) 2016/6'79 z27 . apri]la 20]16 o ochrane §zických osób pri spracúvaní osobných údajov
a o volhom pohybe taloy'chto ridajov, ktorým sa zrušuje smemica 95/46iES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len,,GDPR") a zákona č.18/20|8Z.z, o octlrane osobných údajov a o zmene a doplnenl niektor,ých
zráLkonov (ďaiej len,,Zákon o ochrane osobných údajov"), ako aj so všetkými všeobecne záváznými právnymi
predpismi, l<toré ich vykonávajri, Počas predzrrluvných vďahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb
zo strany dodávatelh, odberatel'móže poslq/tovať dodávateťovi osobné údaje rómych §,zických osób. Odberatel'
qýmto preh]asuje, že je opúvnený tieto osobné údaje dodávateťovi poskytnriť. Dodávateť sa pre účely tejto
ZínlulY povúuje za prevádzkovatel'a týchto osobných údajov v znysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o)
Zákona o ochrane osobných údajov.

12. Odberater berie na vedomie, že podťa § 19 odsek 2 záú<ona č, 43ll2OO2 Z.z. o účtowíctve v aktuáInom mení
(,,zákon o účtovníctve"), dodávatel' musí byť schválený ako audítor ročnej účtovnej závierky na valnom
ďromaždeni alebo členskej schódzi odberateťa. V prípade, že požiadavka § 19 odsek 2 zákona o účtovníctve nie
je splnená, nemožno považovať vykonaný audit za audit podl'a požiadaviek zákona o účtovníctve, Talcýto audit
sa považuje Za dobIovol'ný audit Yykonaný podťa medzinárodných audltorských štandardov (ISA). DodáYateť
v prípade svojho neschválenia valným zhromaždenim alebo členskou schódzou nie je povinný vydať správu
audítora, resp. akju rydá, táto sa nebude považovať za sprálrr vydanú na základe r,"ýkonu auditu deíinovaného v
Z{kone o účtovníctve.

13. Ak má odbeíateť povinnosť zverejňovať uzatvoíené zmluly v mtysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zikonov v alduálnom Znení, je povinný zverejniť túto
zmluvu a informovať dodávatel]a o jej Zverejnení. Ak táto zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného Zákona,
dodávateť nie je povinný vydať správu audítora.

14. osoba určená na komunikáciu s audítorom:

IV. Cena
Odberatel'je povinný zaplatiť dodávatel'ovi za zabezpečenie predmefu zmluvy cenu podl'a vájomnej dohody
a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmlur,y.
Odberater sa zavázuje zaplatiť dodávatelbvi za služby poslq/tnuté a vykonané podťa článku II. tejto zmluvy
nasledovne: za audit podťa štandaídov platných v Slovenskej republike vykonaný dodávateťom pre odberatel'a
v súlade s článkom lI.1 dohodnufu cenu 800,_ EUR.
Odberatel' sa zavázuje uhradiť faktúru do 14 dní odo dňajej obdržania.
Ceny špecifikované v tejto Zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávatel'je oprávnený k uvedeným cenám fakturovať
DPH podlb platných právnych predpisov.
K uvedenlfin cenám je dodávatel' oprávnený fakfurovať, v zmysle zákona o audítoroch, výdavky účelovo
vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré budrl vopred konzultované s odberatel'om.
Prípadná zmena rozsahu qlkonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluly bude riešená písomným
dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

v. Platnost' zmluvy
Táto zmluva je platná a účinrrá odo dňajej podpisania oboma zmlu\.nými stranami
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Odberateť móže tuto zmluvu lypovedať formou písomnej \"ýpovede doručenej dodávatel'ovi, pričom platí, že
zmluva zaniká ku dňu doruč€nia písomnej qýpovede odberatelb dodávateťovi. Vo vj?ovedi uvedie dóvody,
ktoré ho viedli k odvolaniu audítora, alebo odstupeniu od zrrluly v priebehu vykonávania audifu. V pfipade
výpovede zmluvy je odberateť povinný dodávatel'ovi uhradiť odmenu za úkony a pláce vykonané v súlade
s touto zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodáVatel'ovi.
Dodávateťje oprár,rrený Vypoyedať túto zmluvu len zo závažrých dóvodov, najmá ak sa narušila ne\ybnutná
dóvera medzi ním a odberatel'om alebo ak odberateť neposkytrrje dodávatelbvi potrebnú súčinnosť a
informácie nevyhnutné pre \.ýkon predmetu zmluvy. V pdpade !ýpovede zmlula je dodávateF povinný
odovzdať odberaterovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia \ýpovede odberatel'
zapožičal (nevďahuje sa na doklady, ktoÉ dodáVatel' získal ako dókazy auditu).

4.

vl. záverečné ustanoyenia
l. Túto zmluvu je možné meniť a doplrlovať iba pisomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými

stranami.
Prár.rre vďahy lyplývajúce z tejto znluly sa riadia príslušnými ustanoveniami zékona č. 513ll99l Zb.,
Obchodný zákonník, v zneni neskorších predpisov a ákona o audítoroch.
Dodávatel zodpovedá za kvalitné rrykonanie predmetu zrrrluvy a za škodu, ktoru spósobil odberatel'ovi
nesprávnym a nekvalitným poslrytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady, ktorych pdčinou sú nedostatky
v dok]adoch a iných materiáloch odovzdaných dodávateťovi odberatel'om.
odberatel' srlhlasí So skutočnosťou, že v p pade ak dodávater Zaviní svojou činnosťou škodu odberateťovi,
bude možné poskytnúť údaje odberatel'a poisťovni, v korej je dodávatel' poistený, a to l"y'lučne za účelom
riešenia tejto poismej udalosti.
odberateI súhlasí, aby dodávatel'v prípade ukončenia platnosti zmlu!T,, mohol komunikovať s nastupujúcim
audítoronýaudítorskou spoločnosťou v zmysle Zákona o audite.
Zmluva sa vyhotolr_rje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, príčom kždá so zmluvných strán
obdží jeden (l) rovnopis.
Vš€tky špecifické časti, ktolé neupravuje táto zmluva, sa riadia osobitnými obchodnými podmíenkami pre
audítorské služby uvedené v prílohe č.l ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v prilohe
č. 2, ktoré sú neoddelitel'nou časťou tejto zmluvy,
Zmluvné §trany v_vhlasujú. že sú spósobilé na prár,rre úkony, že zmluvu uzavreli nazáklade vzájomnej dohody
a na áklade slobodnej a vážnej yóle, zmluw neuzatvorili v ti€sni, ani za nápadne nev,ýhodných podmienok,
zmluva je urobená v predpisanej forme, zmlul.u si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňouju podpísali.

3.
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V Prešove, 18.|.2022

HIREKON, s,r.o.
J3hodová 42. 080 0l PíďoY

Ičo:3647]4|3 IčDPH: sK20200I372 t

oR os PŤešov. odd. sío, vlažk6 č, l285zŤ
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Vo Svinici,


