
ZMLUVA

o poskytnutí auditorských služieb uzavretá podra 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni
neskoršlch predpisov

1. Zmluvné strany:

Dodávater: AV Audit, s. r. o. auditorská spoločnosť
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia UDVA čislo 345
Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka člsIo: 24394/V
Zastúpená:
Zodpovedný audItor: Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Licencia SKAU Č. 307
IČO: 44877102
IČ DPH: SK2022893037

S

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

(Dodávateí a odberateľ spoločne ďalej len ako zmIuvné strany)

Služby sa poskytujú V súlade s Obchodným zákonnikom Č. 51 3)1991 Z. Z, V zneni zmien a dodatkov, zákonom o auditoroch
a Slovenskej komore auditorov Č. 540/2007 Z. z. a V sůlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnej
závierky /ďalej “VPPA“/, ktorě sů v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami.

2. Predmetzmluvy:

Predmetom zmluvy je audit konsolidovanej úótovnej závierky za rok 2015. Výsledkom auditu je:
W vydanie správy auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015.
Vydanie ďalšich samostatných správ je možně len pre zviazanie výročnej správy, ktorá musl byť auditorom odsúhlasená.
Samostatně správy a Dodatky ku správam auditora sa preskenujů do Registra závierok.
b/ Vydanie dodatku k správo auditora o súlade výročnej správy a konsotidovanej ůčtovnej závierky za rok 2015.

3. Vykonanie predmetu Zmluvy:

1 Audit bude vykonaný na základe dohody v priestoroch objednávateía. Audit bude vykonaný v období mesiaca september
2016 s vypracovanim správy klUZ a dodatku k výročnej správe.
Plánované terminy sa dohodnú medzi zmluvnými stranami. K vykonaniu auditu úČtovná jednotka predložl doklady
k závierke podÍa požiadaviek auditora.
2. UČtovná jednotka poskytne auditorovi aktuálne vyhlásenie k predloženiu dokladov s dátumom vydania správy auditora.
3. Postup auditu v zmysle bodu 7 VPPA je oprávnený s auditorom prerokovávať podľa určeněho postupu, Rokovania sa
uskutočnia pri začati auditu a prad skončenim auditu. Termín sa vzájomne dohodne.
4. Návrh správy a list odporúčanl budú prad ich deflnitivnym vydanlm prekonzultované.
5. V prlpade, ak odberater nepredložl dodávaterovi výročnů správu na overenie, odberateľ nie je v nej oprávnený citovat
časti audltorskej správy vyhotovenej dodávaterom.



4. Cena a splatnost‘ faktúiy

Za vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky je cena 150,00 EUR vrátane DPH.
Náklady na ziskavanie informácfl, potvrdenl a prekladov hradi objednávate[.
Fakturácia sa vykoná po predloženi auditorských správ a dodatku k výročnej správe, Fakturovaná suma bude poukázaná
na účet auditorskej spoločnosti v spIatnos uvedenej na faktúre. Fakturácia es vykoná jednorázovo.

5. Všeobecné ustanovenia

1 Zodpovedný auditor bude zachovávaf dóvemosť a mlčanlivost O všetkých skutočnostiach a nformáciách zlekaných od
objednáatera počas i po skončeni poskytoania služieb podťa tejto zmluvy. Auditorská spoločnosť prehtasuje, že zmluvu
uzavrela ako nezávislá spoločnosf.
2. Akékoívek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonaV len pisomne a co súhlasom obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva je platná dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinná je dňom nasledujúcim po dr \ kedy bob
zverejnená v súlade s 47 Občianskeho zákonnika.
4. Zmluva boba podplsaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotoveni dostanú zmluvné strany. Zmluvné strany
potvrdzujú, že budú aplikované platné zákony Slovenskej republiky v pripade porušenia tejto zmluvy.
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Zástupce dodávatera:r
. iiiy zastupca odberateľa:

Ing. Angela Vysopabová, PhD. Ing. Štefan Kováč
Štatutárny auditor starosta obce

V Kbuknave 02. 09. 2016


