
ZM LUVA 
apmkvtavanf...,nkfdl 

(cfalejlen,.zmu,a") 

L ZmluvM strany 

Pavlovc:a obec 

Obecný lirad č. 143, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
Zastúpená: Ing. Jozef Kotiš � starosta obce 
100: 00 332 658 
Pif: 2020630293 

(ďalej Jen # odberatel', resp. orpnláda N) 

b) Doclalvatel': ML- audit, s.r .o.
čat. Neblljaka 658/7, Svidník 089 01
100: 44228 BOS
DIČ 2022630841, JČ DPH: SK 2022630841
V zastúpení: Ing. Michal La!o, konateľ
O� spc>ločnosť zaplsaná v obchodnom registri Okresného súdu

Prešov., oddiel Sro, violka čtsJo: 20299/P 

{d'alej len „dodávateľ, resp. auclftor") 

Predmetom zmll.lVY je: 

2. Predmet zmluvy a temúny plnenia

a) aud�rské ��ie správnp,sti a l)plROsti riadnej ročnej útt;ovnej závierky (dalej RÚZ) ku
dňu 31.U.2019,

b) overenie výročnej �rávy ia rok 2019 (d'alej VS ),
c) overenie dodrfiavanla povinnosti zákona č. 583/2004 z. z. o rozpottových pravidlách

územneJsan)OSJJrávy ia rok 2019.
d) vlastné overenie predmet,.i zrnhNy bude ·vYkoMné po predloien( poladovaných

podkladov k auditu zaslaných �Qffl ematkml p,:e dodávateľa:
lazo@mlaudit.sk, vedúci audltor: M�I Lafo, kontakt: "9()3 625 721.
homzoya@mlaudlt.sk. asistent audítora: Eava Homzová, kontakt: 0907 880 735

Spasob uskut«ňovania auditu últovnej závierky úftovnei jednotky bude vychádzať zo 
Zákon 423/2015 o štatutárnom a� a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o 
úttovnlctve v znen( neskoršfch predpisov a medzinárodných a1c1dltorských štandardov. 

3. Práva.a pcMnftOStl llllluvnfcll stnln

3.1 ,,.,. • � audftora 
a) Vypracovať plsc,mnú audítorskú správu o predmete pJnenla v zmysle bodu 2a) a 2b) ,

tejto zmluvy, najneskoršie do 21. dní po odovzdan' kompletnej dokumentácie k RÚZ-._
avs.



b) Povinnosťou audftora je na základe vykonaných testov vyjadriť svoj názor na účtovnú
závierku. Vydanie správy nezbavuje vedenie organizácie zodpovednosti za d6sledky

kontrol, vykonaných kompetentn.;ffit kontrolnými orpnmi.
Je povinnosťou audftora navrhnúť a vykonať testy tak, aby v rozumnej miere zaručovali
zistenie prípadných nezrovnalostí vzniknutvch nesprávne uvedenými údajmi v účtovných
výkazoch. Nezaväzuje to však audítora vykonať detailné testy všetkých operácií tak, aby
boli zistené v etky nezrovnalosti, ktore môžu existova •. Zvláštna pozornosť audítora bude
zameraná na zistenie účinnosti vnútorného kontrolného systému organizácie s tým, že
nedostatky v kontrolnom systéme, ktoré bude povalovať za významné, prerokuje

s vedenim organizácie a v prfpade nutnosti uvedie v audítorskej sprave.
d.) Zmluvné stranv sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa 

druhej strany minimálne po dobu 5-tich rokov od dátumu vydania audítorskej správy, 
s výnimkou informácii* ktoré sú všeobecne známe. Pre informácie, ktoré odberateľ 
prehlási za predmet d6vernej informácie, piati záväzok mlčanlivosti bez obmedzenia. 
D6vemé Informácie nesmú byť použité k iným účelom, ako k plneniu predmetu tejto 
zmluvy, pri porušení záväzku diskrétnosti má poškodená strana právo na náhradu škody. 

3.2 Pr6va a povinnosti orpnláde 
a) Povinnosťou vedenia organizácie je viest správne, úplné a pravdivé účtovnictvo

a spracovať účtovnú závierku tak, aby verne odrátala stav majetku a záväzkov
orpnitácle, vlastné imanie, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia. Vedenie
organiz cie je tiež zodpovedné za vykonávanie vnútornej kontroly, výber a aplllcáclu
ú ovných metód a ochranu majetku organizácie.

b) Organizácia sa zaväzuJe poskytnúť auditorovi prfstup k účtovným knihám, účtom
a dokumentom orpnizácie za akékoľvek časové obdobie a v požadovanom tase. rozsahu
a podrobnosti, a to sútasne s informáciami a vysvetleniami od zodpovedných
pracovníkov organizácie, o ktorých audftor usúdi, fe sú pre vykonávané overovanie
významné.

c) Orpnizácia zabezpečí au�ftorovl vol'ný prístup do všetkých priestorov a k všetkým
aktfvam-orpnizácie pre overenie fyzickej existencie účtovne vykazovaných hodnbt, ktoré
sú predmetom overovania.

d) Organizácia zabezpeč{ pre audftora a jeho tlm zodpovedajúce priestory vrátane
materiálneho zabezpe&mia nutného pre vykonanie auditu. Sófasne oboznámi
s harmonogramom audhorských prác zodpovedných pracovníkov a zabezpetf tak ich
potrebnú súčinnod pre včasný a bezproblémový priebeh auditu.

e) Organizácia zabezpeB dONienie výročnej správy audftorovt na overenie pred
Jej publikáciou, najnesklr do ttoch mesiacov po overenl úttovneJ zävlerky. 

f) V súvislosti so spracovanfm osobných údajov dodávatefom pre účely zákona č.297 /2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou prfjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
flnancovanfm terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len zákon
č.297 /2008 Z.Z.) má dodávatel' ako povinná osoba postavenie prevádzkovatefa vo vzťahu
k IS osobných údajOV, ktorého úfel spracúvania vymedzuje zákon t..297 /2008 Z.z., a

preto bude osobné údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách
§19 zákona č.297 /2008 Z.Z. bez símlasu dotknutej osoby. Dodávateľ spracúva a chráni

osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzidcých osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/4"/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane wlajov) (d'alej len .GOPR'") a zákona t. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ,,läkon o ochrane
osobných údajO'I'), ako aj so všetkými všeobecne záväznjmi právnymi predpismi, ktoré

ffiF= 



ich vykol)ávajú. Potas predzmtwných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania 
slufleb 10 strany dodávateľa, odberateľ m6le poskytovať dodávateľovi osobné údaje 
roznych fyzických osab. Odberateľ týmto prehlasuje, fe je oprávnený tieto osobné údaje 
dodávateľovi poskytnúť. Dodávateľ sa pre účely tejto zmluvy považuje za 
prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle č. 4 ods. 7 GDPR a/alebo §5 p(sm. O) 
Zákona o ochrane osobných údajov. 

g) V zmysle Zákona 297 /2008 §10 ods. 10 o ochrane pred legallzáclou prljmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a dQplnen( niektorých
zákonov ďalej len "zákon" je audítor povinný- overiť , či jeho klient koná vo vlastnom
mene. Ako štatutárny orgán (poverená osoba štatutárnym orgánom) podpisom tejto
zmluvy prehlasujem, ie konám ja ako aj ostatnf štatutárni zástupcovia a splnomocnené
osoby vo vlastnom mene.

h) Odberateľ dáva súhlas k nahliadnutiu do spisu audltora osobe vykonávajúcej previerku
kvality zákazky v zmysle lSQCl. Audítor zabezpečí v zmysle zákona 540/2007 Z. L v znen,

Jeho dodatkov po!adovanú mlčanlivosť zo strany osoby vykonávajúcej previerku.

4 ....... sprévy 

a) Audítor vydá závereätú spráw o overenl úttovnej závierky, v ktorej vyjadri svoj názor na
účtovnú závierku. V tejto správe uvedie výhrady, pokiaľ na základe vykonaných testov
Identifikuje nesprávnosti, ktoré m6žu podstatným sp&obom skresliť údaje v účtovnej
závierke, ak vnútorný kontrolný systém vykazuje významné slabiny, alebo účtovníctvo nie
Je vedené sprjvne1 úplne a preukazne.

b) Audftor má právo uviesť vo svojej správe tiel obmedzenie rozsahu overenia� pokiaľ nebol
schopný z objektlvnych d6vodov alebo z vlny účtovnej jednotky overiť niektoré
podstatné údaje v účtovnej závierke.

c) Audítor je oprávnený vydať aj záporný výrok, ak sú identifikované nesprávnosti takej
povahy a rozsahu, že nle je možné vydať výrok s výhradou. Ak by dôsledky obmedzenia
rozsahu práce audftora boli takého rozsahu, le by audítor nebol schopný zí$kať potrebnú
mieru istoty u prevafneJ väčšiny polo!lek úttovneJ závierky, odmietne audítor vydať
výrok. V tomto pripade vydá audltor správu popisujúcu d6vody odmietnutia výroku.

d) Okrem vlastných vyššie uvedených auditorských správ vydá audltor tiel Ust vedeniu
(dozornej rade ), ktorý bude obsahovať PQZnatky o nedostatkoch zistených v priebehu
auditu a audítorské doporutenla smerujúce k zlephniu vnútorného úttovného
a kontrolného systému.

S. Cena a platob.'lé podmienky

a) Cena za overenie predmetu zmluvy podľa článku 2 za jedno účtovné obdobie bez
DPH (sad.Iha DPH bude stanoven6 podfa platného ákona o DPH v ma vykonania

auditu) je stanovená dohodou zmluvných strán v sume:

1 300 ,- EUR bez DPH, s DPH 1560 EUR 

b) Celková cena určená podľa bodu 5 a) je splatná v jednej splátke:

• prvá splátka v sume 1 300 eur plus DPH so splatnosťou do 14 dnf po predloienf
správy o overenl predmetu zmluvy,






