l.

ZMLUVA
o vykonávaní prác súvisiacich s uplatňovaním zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a zákona Č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade výkonom auditu uzatvorená
v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
Rok 2014

l. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Tehla

.............. , .............. V-

Ing. Ivan Žigrai

.:.1l..~ .....1j

'

..

S tatutár. zástupca:
IČO:00587613
DIČ:2021224029

Vykonávateľ:

Interaudit Levice, spoločnosť s ručením obmedzeným
Záhradná 4, P. O. Box 147, 93480 Levice
zastúpenie: Ing.Michal Lacko
konateľ spoločnosti
IČO: 31420800, DIČ: 2020402186, IČ DPH: SK 2020402186
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka: 3093/N

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je výkon prác:
1. Kontrola rozpočtovníctva a účtovníctva obce za rok 2014
2. Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky, záverečného účtu obce za rok 2014 a
výročnej správy
III. Termíny a spôsob plnenia zmluvy:
l. Bod II. Zmluvy - termín vykonania audítorského overenia bude dohodnutý
s objednávateľom v súlade s harmonogramom prác na ročnej účtovnej závierke za
r.2014 po podpísaní zmluvy.
IV. Dohodnutá cena za výkon prác a spôsob fakturácie:
1. Za úkony uvedené v časti II. zmluvy je určená cena dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách vrátane DPH vo výške ......... ~.Jf.\~.O.Q ..... €, z toho DPH
20% . a9.tQ.Q. ................ €.
2. Faktúry uhradí objednávateľ do 10 dní od doručenia faktúry.
Správa nezávislého audítora bude odovzdaná objednávateľovi po úhrade faktúry.

V. Súčinnosť a záväzky zmluvných strán:
Objednávatel':
- poskytne vykonávatel'ovi údaje, informácie a súčinnosť potrebnú pre výkon prác,
- vytvorí pracovníkom vykonávateľa podmienky pre riadny výkon činnosti.
Vykonávateľ:
- vykoná práce pri plnení predmetu zmluvy nestranne a na zodpovedajúcej odbornej
úrovni,
- pri výkone prác bude vychádzať z potrieb objednávatel'a a platných predpisov,
- dodrží mlčanlivosť a získané informácie o organizácii neposkytne tretím osobám bez
súhlasu objednávatel'a, okrem zákonnej povinnosti výpovede.
VI. Záverečné ustanovenia:
m. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú
a končí vykonaním prác podľa predmetu zmluvy.
2. Vecná náplň, termíny plnenia môžu byt' podl'a požiadaviek objednávateľa doplnené,
čím dôjde k prípadnej úprave dohodnutej ceny.
3.

Zmluvy obdržia:
objednávateľ - Ix
vykonávateľ - l x

V Tehle, 29.7.2015

Za vykonávate!'a: ~

Za objednávate!'a: ~~ ~

2

n.
Príloha k zmluvy o poskytovaní služieb
Všeobecné podmienky poskytovania auditu účtovnej závierky (ďalej len "VP PA")
1. Audit sa vykoná v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ďalej len lSA). Podl'a
týchto štandardov sa má audit naplánovať a vykonať tak, aby audítor získal primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov na základe
testov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje uvedené v účtovnej závierke. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako
celku.
1. Za vypracovanie účtovnej závierky zodpovedá manažment obce. Táto zodpovednosť zahŕňa
primerané vedenie účtovných záznamov a vykonávanie postupov internej kontroly, výber
a apl ikáciu účtovných zásad a ochranu majetku obce.
2. Pred koncom auditu manažment obce pripraví vyhlásenie týkajúce sa významných skutočností.
Vyhlásenie nebude mať skorší dátum ako dátum správy audítora.
4. V prípade, že predchádzajúce účtovné obdobie auditoval iný audítor, manažment dá súhlas
predchádzajúcemu audítorovi na poskytnutie údajov a informácií nastupujúcemu audítorovi.
4. Všetky správy a iné materiály vypracované auditorom pre objednávatel'a sa považujú za dôverné,
slúžia pre internú potrebu spoločnosti a bez predchádzajúceho súhlasu audítora nesmú byť
poskytnuté tretím osobám. Súhlas sa nevyžaduje v prípade poskytnutia správy audítora o audite
pripojenej účtovnej závierky pre účely ich zverejňovania pre všeobecné účely. Všetky informácie,
ktoré audítor získal pre účely auditu súvisiace s objednávateľom a auditom sú majetkom audítora.
4. Vykonávatel' je povinný zabezpečiť mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel
o objednávatel'ovi počas vykonávania audítorských služieb.
4. Ak je predmetom zmluvy overenie, či sú údaje vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou,
audítor posúdi výročné správy, či sú v nich zahrnuté kompletné účtovné závierky a či sú tieto
údaje v súlade s auditovanou účtovnou závierkou. Audítor ďalej prečíta ostatné údaje
a informácie vo výročnej správe, či sú konzistentné v nadväznosti na pripojenú účtovnú závierku.
V prípade súladu dá súhlas na zverejnenie správy audítora z auditu účtovnej závierky spolu
s auditovanou účtovnou závierkou v tejto výročnej správe.
4. Audítor prerokuje s osobami poverenými spracovaním alebo osobami, ktoré splnomocnil
štatutárny orgán na prerokovávanie postupu a auditorom v dohodnutých termínoch otázky:
a, celkový prístup a rozsah auditu
b, zistenia počas auditu v systéme účtovníctva a internej kontroly, vrátane možných podvodov
c, výsledky auditu-úpravy na základe auditu
Interaudit Levice, spoločnosť s ru.čením 0\b;edzeným lic. Č. 035

Ing. Michal Lacko, konateľ spoločnosti
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