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ZMLUVA

o poskytovani auditorských služi€b uz.tvoíená v §úlade 3 § 269 ods,2 zákon! č. 5l]/l99l
obchodíého zákonDíkt v znení neskoršich predpisoý me.lzl zfuluýní israhahl

obiedDávttel'| obeccestice (d'a|ej,.objednávat.r'.)
ceýice 89
044 7l cesrice
Štafutámy or8án: IĎ8. Róben crešo. starosta obce
lčo 00 324 043
Dlč 2020,146046

vykonávatel': AUDIT_LD,§.r.o. (ďálej,,tvkonáv.tel'")
Podtattanského 96212
040 0] Košic€-mestská časť staré Mesto
Auditorská spoločnosť /ďalej,.auditoť7
Licencia tlDvA č. 359
Šbfutámy orgán: lng, Lubica Leuschel. konatelka spoločnosti
Ičo 45 616 625
DIč 2023059027 . Ič DPH: SK2023o59027
spoločnosť zapis.ná v obchod,om re8šlri okresného súdu Košice l,
oddiel: sro, vložka čislo 25885,/V

Úvodoé usttmveni.

služby sa poskJaujíl v súlade s obcbodným z&onnikom č, 51i/199I Z. z.. ý zneni zínien a dodatkov a v súlade
so Zákonom č, 42312015 o šlatutímom audit€ áozmene a dop]n€ni zátona č.43112002 z_z, o účtovniclve
v zneni neskoršich píedpisov a v znysle pri|ožených všeob€cných podnienok poskytovania audifu účtovn€j
závierky (ďal€j len 'WPA), ktoíé sú v súlade s MedziDárodnými auditoískými štándardmi.

čúdol l

Predm.tzmluvy

l, Pr€drnetom artlwYje vykonanie šlafuiáŤneho audifu - over€nie individuá|nej ílčtonej závie.ky obce
cesticq ktorá sA zostavila za rok 2018 Podra zátona o účtovnictv€ a posfupov účtovania pre
rozpočiové orgadágie , štátne fondy, píIspevkové oíganizície, obc€ a lyššie Memné celky,

2, výsledlom štatunimeho audifu na zátlsde lykonania Prac]e:

' 
vydani€ §Prá!? nezávislého auditora z overenia iDdividuáln€.j účtovnej ávieíky zB rok2018obce
cestice a o oveíÉni rozpočtového ho§podár€nia v súlade so zákonom č, 583/2004
z. z_ o Io,DočloÝch pravidlách úzcmn€j samosprály a o zmen€ a doplneni niektorich

b / ryPracovani€ lisfu odporučani len v píipad€. ak arrditor při štatltámom audite zisti nedostalky a na
ziklad€ tohto zist€nia odporučania naiŤhne.

c/ lydanie dodatku k §páve auditora o oveíeni súladu individuáln€j výmčnej sPnivy § údajmi
vykázánýlni v individu,á|n€j úúovnej ávierke,
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čÉrok 2

Yykodívíni€ audittl

l, Predpokladaný č6ový rozEh slui.b:
P]ánovani. audifu a predbež.é audiloBké postuPy
vykonánie šlafuíimeho auditu individuálnej účlovnej

VpBcovani€ spnáry z overenia a listu odporučani

Vvdanie dodalku k spnáve auditora o oveíeni súlad!
lndlqduálDej vročnej spÉ!ry § údalml vyla7anyml
v individuábej účlow€j žvierke

január 20l9
február , máJ 2019

do l5, júna 20l9

Do l0 dni odo dňa Predloženia
yýročnei sprály

2, Vykonávat€I'je povinný lykonať over€nie .estránným spósobom s vynaloženim odbomej starostlivosti
s prihliadnutjm na stanovený 3pósob a rozsah audifu,

] Vykonávátel'je poviňný záchovať mlčanlivosť o všetkých skutočnosliach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poslq^ovánim služieb šp€cifikovaných v iejto zmluve. ato aj po ukončeni platnosti

a účinnosli túto anluvy v anysle § 32 zákona o šlalulámom audite, okem výTimiek stanovených v §
32 tohto zákof,a, zachovanie rnlóanlivosli sa neýzťábu]e na zabezpečenie sPlnenia požiadaviek na
pr€verenie kvality audit! podlá intemých zásad aPo§fupov slovenskej komory audilorov

5

a medzinárodných šiandardo! na koDrolu kvality,
obj.dnávatel' Poskytne Ýykonálatei'ov' akfuálne yyhiáscni. Podl'a bcdu ! VPPA.
Kňičoyý štatltámy audítor zodpovedný zá vykoná.ie štatutámeho auditu je Ing. Lubica L€usche].
licencia UDVA č,368,

ó. Po§fup štafutámeho audifu sú opnivn€ni § vykonávakrom píeíokúvať: lng, Róben Grešo, starosta
obce a nim pov€r€né osoby.

7, objednávaler j€ povimý dodať vykonávaterovi podklady nevyhnutné Píe pořeby výkonu dužieb
súvi§iacich § pí€dn€tom zmluvy. a to pfiebehe podla požiadavi€k vykonávatela. V zmysle § 22 ods. 9

zátoM o štátutámom audit€ má rykoniváter Pnívo požadovať, aby mu ob.|ednávabr posk},tol

Požadované doklady a iné dokumeDty, ilformácie a vysvel]eniá poiJebné na riadny výkon auditu v nim
požrdovanej forme, Witane takých iníoríná.ií, ktoré §ú Právne kvalifikované ako o§obné úda.|e podía §
4 ods- | ákor'a ó- l22/2o13 Z.z.

8. Náwh spnívy a list odponjčani bude píed jej definiiivnym rydanin píedlož€ný slaro§lovi obc€ na
po§údenie a prediskutovanie-

9. spná,va \Tkonávatcťa bude odovzdaná v l /jednoný vyhotoveni v dovenskom .iazyku,
l0. objedíáva&r d.áva súhlas vykonávatelbvi k nahliadnutiu do audiioBkeJ dokumenlácie, kioíi Je

maj.ikom vykonávaterá, osobe !,ykonávají,c€j previerku kválity zákazky zmysle Medzinárodného
štandardu na koDholu kvality IsQcl,

l l , v anysl€ zákona č, 297l200E § l0 o ochíane pred l€8aliáciou prijmov z lrestnej činnosli a o ochrane
pred financovaDim t€íorizmu a o zmene a doplneni ni€ktorých zákonov .je auditor povinný ovenť, či
jeho kli.nt koná vo vla§tnom men€, Ato štafutámy orgán objednávatel'a podpi§om t€jlo zmluly
pr€hlasu.jem. že konárn vo vlastnom mene. Uved€né píehláseni€ sa vzťahuj€ aj na oslatných
štatut]áLrnycb zástup.ov obj€dnávat€ra, ako áj níln splnomocnené o§oby.
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čÉnok 3

C€ía

l. Ce.a za §lužby uvedené v čtánku l ]e ó0o.- € s daňou z pridanej hodnoty

i, Č""" á.r"zti *"a-á v bode l tohto člá.k! je splatná ná základe fakhtrácie zo sfany \ykoná!2iel'á

i ..sť \ hodnole 200.- € s daňou 7 priJánej hodnon , termlnom idklul;cle dňa 78 0] 2nlq

) ča§t' ! hodnote a00,_ € s daňou / píidanel hodno§ s |eml|nom |"\n||ácie dňa l{ 06 ]0lq,

L.l, dnom odovzdanta rprá\} duditoŤa,

o"ÍJnur" ,prum*r laliúr je do la dnl odo dňa faktulácie ná bankoÝý účet lykonáÝate]'a uv€dený

Vvkonávater somcúva achnn, o§obne údáje v súlade s ustaĎoveniami Naňadenia Eúópsk€ho
p",Í*."n 

"r"aiieul zo|6rc7q z2't apnla Ž0'!6 oochíáne fyzických osób pri spracúvani osobných

i,i"wl á *i""á i"r,Y* takýchto údajov, kioďm sa z šuje smemicA 95/46lEs (všeob€cné oďiadďie

"iÉr,-,e ,:,aai"o riťarál ren..ÓDPR,) aákona č. l8/20l8 Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene á

;";;;-;řd;i á"konov td'ate; len ,.Zá*on o ochran€ osobných údajov"), ako aj §o všetkýml

všeobecíe áváaými právnyml Pledpismt. ktore lch lYkonávajů
pmat órednluv;Ých !ďahov ako at potas samomého Poskrovanta služieb zo shan} vykonávatera,

"řlňi,i"r ioJ*,l","\ať vykonáv;lerovi osobné údale ómych I}ztckých osób ObJednátatel týmlo

ř;Ňj;.;i";ÚÁý nďo;sobné údaJe takonávalelovl poskytnúť, Vykmávalel ca pre ú'€ly teilo

l-r",v'p""*l" L p*,ia,rolatela rýchto orobnych úda|ov Ý zmysle čl 4 odq, 7 GDPR a-]alebo § 5

pism, ot Zákona o Ghrane osobných udajoý

Ótíok 4

všeobecnó ustanov€ni.

Akékorvek aneny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne a so súhlasom oboch

ii", ",j-.le* "i. 
r^r""v boh Dodplsané \ §]ovenstom lal)Iu, ple taždú 7mluvnu snanD ieden

Zmluvné itrany portdzulú. že budú lpllloÝgné Plainé ákony slo\enskel republiky

il,. Á,"" iá i r,il"a. i e 5a zikon; č 2l1,2000 Z,z, o §lobodnom pri§fupe k informáciám ao zmene

i itnnlnéíi n;ekbŇch 7átonoÝ (ákon oslobode inforrí!á,ciit v7neni neskotšich Pl€dp§ov povlnne

;Ó;;;;; ;Í";"" 
" 

p"dla § 47a Občlanskeho zgkonnil,a nádobúda účlnno"ť dňom následutúcim

po dni jej zveíejnenia.

2.
3,

y*yi;*.TŘ:i,*"
",ť**#,:ů;lih.*-;;

ietloir-iiř
,1 ; -"':'/1u.ew

Ýl^L"",l",( &,/,
AUDlT-LD. s,r,o,,
Ing, Lubicá L€uschel, konalelká

Zmluva o posb,tovaní auditorských §hži€b

oblc céstlce
Inglten Creso. saosu otrc


