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ZMLUVA

o poskytnutí auditorských služieb uzavretá podfa 269 ods. 2 zákona 513/1 991 Zb. Obchodný zákonnlk v znenl
neskoršich predpisov

1. Zmluvné strany;

Dodávateť: AV Audit, S. F. o. auditorská spoločnosf
Karpatská 2448/16
05201 Spišská Nová Ves
Licencia UDVA číslo 345
Zapisaná v obchodnom registri Okresného sOdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24394/V
Zastúpená:
Zodpovedný auditor: Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Licencia SKAU Č. 307
tČo: 44877 102
iČ DPH: SK2022893037

a

Odberateí: Obec Kluknava
05351 Kluknava 177
Zastúpená starostom obce: Ing. Štefan Kováč
IČO: 00 329 274
DIČ: 20213331477

(Dodávate a odberater spoločne ďalej len ako ‚zmluvné strany«)

Služby sa poskytujú v súlade s Obchodným zákonnikom 6.513/1991 Z. z, v zneni zmien a dodatkov, zákonom o auditorocha Slovenskej komora auditorov Č. 540/2007 Z. z. a v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnejzávierky /ďalej «VPPA“/, ktoré sú v súlade $ Medzinárodnými auditorskými štandardami.

2. Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2015. Výsledkom auditu je:
a/ vydanie správy auditora k individuálnej účlovnej závierke za rok 2015.
Vydanie ďalších samostatných správ je možné len pre zviazanie výročnej správy, ktorá musí byť auditorom odsúhlasená.Táto vo[ná správa sa preskenuje do registra závierok,
b/ vydanie dodatku ku správe auditora o súlade výročnej správy, individuálnej účtovnej závierky za rok 2015, pokiaíúčtovná jednotka predloží.

3. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1 Audit bude vykonaný na základe dohody v priesloroch objednávateFa. Audit bude vykonaný v období mesiaca máj 2016 svypracovanlm správy a dodatku k výročnej správe.
Plánované terminy sa dohodnO medii zmluvnými stranami. K vykonaniu auditu ůčtovná jednotka predloži dokladyk závierke podía požiadaviek auditora.
2. Účtovná jednotka poskytne auditorovi aktuálne vyhlásenie k predloženiu dokladov s dátumom vydania správy auditora.3. Postup auditu v zmysle bodu T VPPA je oprávnený s auditorom prerokovávaC podľa určeného postupu. Rokovania sauskutočnia pri začati auditu a pred skončením auditu. Termín sa vzájomne dohodne.
4. Návrh správy a list odporůčanl budO pred ich definitlvnym vydanlm prekonzultované.
5. V prlpade, ak odberateí nepredložl dodávatefovi výročnú správu na overenie, odberatef nie je v nej oprávnený citovatčash audltorskej správy vyhotovenej dodávaterom.



4. Cena a splatnosť ťaktúry

Za vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky je cena 40000 EUR vrátane DPH.
Náklady na ziskavanie informácii, potvrdeni a pekladov hradi objednávateľ.
Fakturáda a vykoná po predložen auditorskej správy a dodatku k výročnej správe. Fakturovaná suma bude poukázaná na
účet auditorske spoločnosti v splatnosti uvedenej na faktúre. Fakturáda sa vykoná jednorázovo poda jednotlivých auditov.

5. Všeobecné ustanovenia

1, Zodpovedný auditor bude zachovávaf dóvemosť a mlčanlivosť o všetkých skutočnosUach a informáciách ziskaných od
objednávateía počas i po skončeni poskytovania služieb podľa tejto zmluvy. Auditorská spoločnosf prehlasuje, že zmluvu
uzavrela ako nezávislá spoločnosť.
2. AkékoFvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len pisomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán,
3. Zmluva je platná dňom jej podplsania oboma zmluvnými stranami a účinná je dňom nasledujúcim po dni1 kedy bois
zvereínená v súlade $ 47 Občianskeho zákonnlka. Prllohou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky poskytovania auditu
účlovnej závierky .YPPA k auditu za rok 2015.
4, Zmluva bola podplsaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotoveni dostanú zmluvné strany. Zmluvné strany
potvrdzujú, že v pripade porušenia tejlo zmluvy budú aplikované platné zákony Slovenskej republiky.

I.

Štaiutámy zástupca dodávateía: Štatutárny zástupca odberateľa:
Ing. Angela Vysopaová, PhD. Ing. Štefan Kováč
Štatutámy auditor starosta obce

V Kiuknavel5. 04. 2016


