Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá medzi:
Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
Bydlisko: Tehelná 10, 085 01 Bardejov
IČO : 42086043
DIČ: 1022334544
IČ DPH : --Bankové spojenie: IBAN: SK4711110000006791702005
(ďalej len „audítor“)
a
Obec Kurima
Klepár 1
086 12 Kurima
V zastúpení:
Ján Bartoš, starosta obce
IČO:
00322245
DIČ:
2020623209
bankové spojenie: IBAN SK1156000000003621113001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)
Sídlo:

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Služby sa poskytujú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z., v znení zmien a dodatkov
a v súlade so zákonom o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v aktuálnom znení
a v zmysle priložených všeobecných podmienok poskytovania auditu účtovnej závierky (ďalej len
„VPPA“), ktoré sú v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom plnenia je avykonanie:
a) auditu konsolidovanej j účtovnej závierky obce Kurima zostavenej k 31.12.2014 podľa § 22 zákona
o účtovníctve za obcou zriadené RO.
b) overenie súladu údajov vo výročnej správe s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2014.
Na základe vykonania prác v zmysle vyššie uvedeného predmetu zmluvy výsledkom auditu je:
a) vydanie správy audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 obci Kurima,
b) vydanie dodatku k správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy obce
s konsolidovanou účtovnou závierkou.
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Čl. III
Časový priebeh realizácie auditu
1. Časový priebeh realizácie audítorských služieb bude následovný:
a) vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky
november 2015
b) overenie súladu výročnej správy obce s KÚZ
po predložení.
Predbežné termíny sa môžu zmeniť podľa okolnosti na základe dohody obidvoch strán.
2. Objednávateľ poskytne audítorovi aktuálne vyhlásenie. Všeobecný príklad vyhlásenia bude
odovzdaný objednávateľovi po podpise tejto zmluvy.
3. Postup auditu je oprávnený s audítorom prerokúvať Ján Bartoš, starosta obce.
Termín rokovania sa dohodne vzájomne.
4. Návrh správy audítora a list odporúčaní budú pred ich definitívnym vydaním predložené na
posúdenie a prediskutovanie.

Čl. IV.
Cena a spôsob úhrady
1. Medzi stranami je dojednaná cena vo výške 120,00 EUR. Slovom: Jedenstodvadsať eur. Audítor
nie je platiteľ DPH. Obec poukáže na účet dodávateľa dohodnutú zmluvnú čiastku v zmysle tohto
článku po fakturovaní audítorom, po spracovaní a predložení správ.

Čl. V.
Všeobecné ustanovenia
1. Audit sa vykoná v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ďalej len „ISA“). Podľa
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 významných odhadov,
ktoré uskutočnil štatutárny orgán, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
V dôsledku charakteru testov a iných prirodzených obmedzení auditu ako aj vedenia
účtovníctva a systémov u obchodných partnerov, existuje nevyhnutné riziko, že niektoré
nesprávnosti ostanú neodhalené.
2. Za vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky zodpovedá štatutárny orgán obce. Táto
zodpovednosť zahŕňa adekvátne vedenie účtovných záznamov a vykonávanie postupov
internej kontroly, výber a aplikáciu účtovných zásad a ochranu majetku obce.
3. Všetky správy alebo iné materiály vypracované Audítorom pre Objednávateľa sa považujú za
dôverné, slúžia pre internú potrebu Objednávateľa a bez predchádzajúceho súhlasu Audítora
nesmú byť poskytnuté tretím osobám. Súhlas sa nevyžaduje v prípade správy Audítora o audite
a pripojenej účtovnej závierky pre účely ich zverejňovania a vykazovania pre všeobecné účely.
Všetky informácie a materiály, ktoré získal Audítor pre účely auditu súvisiace s Objednávateľom
a auditom sú majetkom Audítora.
4. Audítor bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislostiach s poskytnutím audítorských služieb v zmysle príslušných ustanovení zákona
č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľadom nad výkonom auditu.
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5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne a so súhlasom oboch
zmluvných strán.
6. Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie podpísané oboma zmluvnými stranami.
7 Zmluvné strany potvrdzujú, že budú aplikované platné zákony Slovenskej republiky.
V Kurime, dňa 02. 11. 2015

................................................................

.................................................................

Ing. Marta Dvorská
audítor, č. lic. 361

Ján Bartoš
starosta obce
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