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Zmluva o vykonaní auditu
(zmluva)

Uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513t1991 Zb. obchodného zákonníka
v znení neskcjrších predpisov

a zákona č. 42312015 Z. z. o štatutárnom audite

medzi

Audítor: GemerAudit, spol. s r.o.(v d'alšom texte ,,audítor'')
Sídlo: Šafárikova 65, 04ó 01 Rožňáva
ŠJatutárny orgán: lng. Lýdia Burkovská, konatel'
lCO: 31681301
DlČ: 2020937622
tč opn: SK 2020937622
§PoloČnost' je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Sro,
vložka 3843ru

a

Zákazník: obec Krásnohorské Podhradie (v d'alšom texte,,obec'')
Sídlo: Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
ŠJatutárny orgán: Peter Bollo, starosta
lCO:00328421
DlČ:2020961415

(audítor a obec v d'alšom texte ,,zmluvné strany'')



g.

l. Predmet zmluvy
predmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb audítorom:

1. Audit riadnej individuánej účtovnej závierky obce zostavenej obcou v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Audit Údajov. v9 výročnej správe obce, či sú informácie uvedené vo výročnej
sPráve v súlade s ÚČtovnou závierkou za daný rok a či výročná spravá- obsahuje informácie podl'a zákonao účtovníctve.

3. Overenie hospodárenia obce v súlade so zákonom č. 583l2oo4 z. z.
o rozPoČtových Pravidlách územnej samosprávya o zmene a doplnení
niektoqých zákonov.

4. Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce zostavenej obcou v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Audit údajov vo výročnej správe konsotidovaného celku obce, či sú informácie
uvedené vo výročnej správe v súlade s auditovanou konsotidovanou účtovnouzávierkou za daný rok a či výročná správa konsolidovaného celku
obceobsahuje informácie podl'a zákona o účtovn íctve.

ll. Povinnosti zmluvných strán

1. Práce audítora budú vykonané v súlade so zákonom č. 42gt2o15 z. z.
o Štatutárnom audite a s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Tieto Štandardy vyŽadujú a?y audítor vykonal audit v súlade s etickými
PoŽiadavkami_.a ab_y _ho naplánoval a vykonal tak, aby získal primeráné
uistenie, Že finanČné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti. Audit
zahřňa overenie dókazov, ktoré dokladujú sumy a vykázanié vo finančných
výkazoch. Overenie dókazov je založené ňa rjsudku audítora, r.torv
zohl'adňuje riziko, že finančné výkazy obsahujú významné nesprávnosti, éi
v_dÓsledku Podvodov alebo chýb. Audit d'alej obsahuje zhodnotenie použitých
ÚČtovných princípov a dóležitých odhadov, ťtoré urobilo vedenie obie, akó aj
zhodnotenie prezentácie finančných výkazov ako celku.

V dósledku charakteru testov a iných prirodzených obmedzení auditu spolu
s prirodzenými obmedzeniami systému účtovníctva a interného kontrolného
sYstému, existuje nevyhnutné riziko, že niektoré významné nesprávnosti
zostanú neodhalené.

VProcese hodnotenia rizika audítor posúdi interné kontroly obce, ktoré sú
sPojené s Prípravou.finančných výkazov s ciel'om vytvoriť aúdítorské postupy
Primerané okolnostiam a nie cielbm vyjadrenia názoru na efektívnost
interných kontrol obce. Avšak ak zistí v piiebehu auditu finančných výkazov
akékolvek významné slabé miesta v koncepcii alebo implementacii int-ernýctl
kontrol týkajúcich sa finančného vykazovania, tieto zistenia a odporúčánia
uvedie v liste vedeniu obce.



Za zostavenie ÚČtovnej závierky, za vedenie účtovníctva, ich úplnosť,
preukaznosť a správnost' zodpovedá štatutárny orgán obce.

2. Obec sa zavázuje umožniť audítorovi prístup ku všetkým účtovným a iným
PÍsomnostiam majúcim vzťah k obci a ku všetkým zápisniciam z rokovaní
kolektívnych orgánov obce, a to všetko bez obmebzenia obdobia, ktorého sa
týkajú.

3. AudÍtor PredloŽÍ obci zoznam dokladov a informácií, ktoré budú nevyhnutné
k vYkonaniu auditu. a 

_kt919 
obec pripraví k dátumu zahé4eniajednotlivých etáp

auditu. musl

4. PrístuP k auditu, rozsah auditu, zistenia a výsledky auditu prerokuje audítor so
starostom obce, ktorlý je na to oprávnenou osobou.

5. obec poskytne audítorovi aktuálne prehlásenie vedenia obce k dátumu
audítorských správ.

lll. Výsledné správy
podl'a článku l. tejto zmluvy budúvydané nasledovné správy :

1. SPráva nezávislého audítora zauditu riadnejindividuálnej účtovnej závierky
obce, sPrávY k d'alším požiadavkám zákonov a iných §rávnych preopisov
:sPráva k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročňej s[ráve, správa
z overenia 

, 
dodržiavania povinností obce podl'a poŽiadaviek zákona

o rozPoČtových pravidláchv súla_d.e s právnymi predpismi Slovenskej republiky
v slovenskom jazyku. obci doručíme jeden výtlačok tejto správy.

2. SPráva nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce,
sPráva k d'alším požiadavkám zákonov a inýc-h právnych pródpisov
kinformáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe'vsúláde s'právnymi
PredPismi Slovenskej republiky v slovenskom lazyku. obci doručíme ieóenviitlačok tejto správy.

!V. Termíny vykonania auditu

1. Audítor bude vykonávať audítorské práce vpriestoroch obce vobdobí od
uzavretia zmluvy.

2. Obec PredloŽÍ a.udítorovi podklady potrebné pre audit na základe požiadavky
na dokumenty, ktoré audítor zašle obci pred konaním auditu. Navyše, jedná
kóPia vŠetkých dokladov požadovaných aud ítorom v zozname dokládov- musí
byť audítorovi k dispozícii pri zahájení audítorských prác auditu.



3, Obec PoskYtne audítorovi všetky. doklady potrebné pre vydanie správyaudítora o individuálnej a účtovnój závierŘe a o konsolidoúanej účtovnejzávierke PriPravenej obcou v súlade s právnymi priopiŠri šrou.n.1ěi
republiky.

4, Audítor vYdá sPrávu audítora o individuálnej a účtovnej závierke ao konsolidovanej ÚČtovlej závierke obce pripravenej obcou v súlades právnymi predpismi SlovensJ<e1 republiky, najneskór'do 3 týždňov ó;obdžaní všetkých požadovaných óokláoov p'ódra óodu 2.

Ak obec poskytne audítorovi požadované informácie alebo overovanú účtovnúzávierku alebo iné overované dokumenty s oneskorením alebo nezaistí audítorovi
PrístuP..ku vŠetkým ÚČtovným záznamom, Uetovnlim dokladom a dokumentom obcea majetku obce v súlade so Štandardnými ustanoveniami a poomienk ami zákazkyauditu v dohodnutých termínoch, je áudítor oprávnený vybať Óii.lusn,i správutýkajúcu sa ÚČtovnej .závierky á inlictr overóvaných subjektov so zhodnýmoneskorením. Toto oneskorenie nebude predstavovať porušenió teito zmluvy.

V. Cena a platobné podmienky

1, Za PoskYtnutiesluŽieb podl'a článku l. obec zaplatí audítorovi cenu vo výške1.420 € bez DPH, 1.704 € s DPH. Cena zahrňuje veoĚisie vYoávký
a cestovné náklady.

Faktúry budú vystavované nasledovným spósobom: priebežne podl'adokončenia jednotlivých audítorských 
- 
postupov a podl'a dokončeniajednotlivých etáp.

2.

3.

4.

l. etapa :

plánovanie auditu, priebežné audity,
predbežné aud ítorské postupy

ll. etapa : záverečné práce auditu

lll. etapa : vypracovanie správy a listu odporúčaní

Audit konsolidovanej účtovnej závierky do 30.5. nasledujúceho roka,

VŠetkY fgk!ÚrV vYstavené audítorom podl'a tejto zmluvy budú splatné do 7 dníodo dňa ich vystavenia.

Suma
bez DPH

Suma
s DPH

lndividuálna ričtoffi 1,224 €konsolidovanáúffi

I



5. VYŠŠie uvedená cena platí za podmienky štandardného priebehu prác a závisí
hlavne od:

' vČasného dodania dokladov a informácií nevyhnutných pre vykonanie
auditu, pričom všetky doklady požadované v zožname dokladov musí mat,
audítor k dispozícii k zahájeniu jednotlivých etáp auditu.

r dostatoČnej disPonibility zodpovedných pracovníkov obce po celú dobu
vykonávania aud ítorských prác.

V.PríPade., Že dÓjde k porušeniu podmienok štandardného priebehu prác uvedeného
v tomto Článku a. ob9c neposkytne audítorovi požadované infbrmácie, alebo
overovanú ÚČtovnú závierku alebo iné overovaná dokumenty alebo ich predloží
s oneskorením, a]ebo nezaistí audítorovi prístup ku všetkým účtovným r.iňar,
ÚČtovným dokladom, dokumentom a k maleiku obce, a audítor z tohto dóvodu strávi
vYkonávaním Prác viac Času ako boló dohodnuté touto zmluvou, je audítor
oPrávnený zvýŠiť cenu stanovenú v tejto zmluve za každý oeň prác nro ,br.c tejto
zmluvy a požadovať zaplatenie dodatočných vedl'ajších náruaooú.

ZvýŠenie cenY bude zodpovedať dodatočnému času, ktoný strávia pracovníci
audítora Pri vYkonávaní auditu podl'a článku l. v súvislosti-s oneókorením poskytnutia
informácií a dokumentov zo strany obce.

Vl. Platnost'zmluvy

V PríPade, Že obec zmluvu vypovie, je povinná uhradit' audítorovi celkové
nezaplatené honoráre.

vll. závereéné ustanovenia

Práva a Povinnosti strán, ktoré nie sú ustanovené v tejto zmluve sa riadia zákonom č.
51311991 Zb. obchodným zákonníkom, a ostatnými právnymi práopúmi Slovenskej
republiky.

Audítor je Povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktonich sadozvedel v súvislosti s.poskytovaním služieb špecifikovaných vie;to Žmluve,
v zmYsle §32 zákona o štatutárnom audite, okrem výnimiek'stanoveňých v §32.Zachovanie mlČanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splneni.-poziuoaviek na
Preverenie kvalitY auditu podl'a interných zásad a postupov si<nu a medzinárodných
Štandardov na kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola'kvality pre firmy, tiore vykonávajú
auditY a Preverenia finanČných výkazov a zákazky na ostatné uist,ovacie a súvisiace
služby).

Ak má odberatel' Povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č.
21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektoných
zákonov v aktuálnom znenÍ, je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať dodávatel,a
o jej zverejnenÍ, Ak táto zmluva nie je zverelnená v zmysle uvedeného zákoná,
dodávatel' nie je povinný vydať správu audítora



Akékol'vek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byt' vypracované
v rovnakom počte originálov ako zmluva.

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch origináloch v slovenskom jazyku.
kópie tejto zmluvy v inom jazyku majú len informatívnu povahu a nemajú
zmluvy.

Táto zmluva nadobudla platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranamí.

V Rožňave, 25.01.2018 V Krásnohorskom Pod h rad í. ..,.,(,|:.!l :,.?,ť,,

GcmerAr,rdii
spol, s t:o.

F{ožňavtl
ť)í1"{t n-i

)
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konatel' spoločnosti

obec krásnohorské podhradie
Peter Bollo

starosta obce

písomne

Prípadné
platnosť
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