
ZMLUVA

o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podl'a § 269 ods.2 zák. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

Dodávateľ: Ing. Gabriela Czaková, audítor SKAU č. 506

Majakovského 12, 984 01 Lučenec

Tatra banka Lučenec: 2612171555/1100
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Ďalej len dodávatel', odberatel', spoločne len ako zmluvné strany.

l. Predmet zmluvy:

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy :
al audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej

k 31.12.2010 v súlade so zákonom Č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite
a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č.431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
a o zmene a doplnení zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými
v Slovenskej republike za účtovné obdobie 2010

bl audit súladu výročnej správy za rok 2010 zostavenej podľa § 20 zákona
431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou



cl súlad hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z.

II. Vykonanie predmetu Zmluvy

1. Dodávateľ je povinný vykonávat' služby suvisrace s predmetom zmluvy
v termínoch dohodnutých s odberateľom. Služby uvedené v článku LaI tejto
zmluvy je dodávatel' povinný vykonať najneskôr do 30.9.2011. Služby
uvedené v článku I.b tejto zmluvy je dodávateľ povinný vykonat' najneskôr
do 31 . 6. 2011.

2. Odberateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby
výkonu služieb súvisiacich s predmetom zmluvy a to priebežne podľa požia-
daviek dodávateľa. V prípade výkonu činností uvedených v článku I la a l/b
zmluvy najneskôr do 31. 5.2011.

3. Za doklady a materiály, ktoré budú poskytnuté dodávateľovi za účelom ich
kontroly až do momentu ich vrátenia odberatel'ov zodpovedá dodávatel'.

4. V prípade ak odberatel' nepredloží dodávatel'ovi výročnú správu na overenie,
odberateľ nie je oprávnený citovať v nej časti audítorskej správy.

5. Poskytnuté služby špecifikované v tejto zmluve musia byt' účelné a hospodárne.

6. Dodávatel' je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o kto -
rých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto
zmluve, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

7. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odbera-
teľom pre plnenie predmetu zmluvy za prísne dôverné.

III. Cena

1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávatel'ovi za zabezpečenie predmetu zmluvy
cenu podľa vzájomnej dohody 410.- EUR I štyristodesať eur l. Audítor nie je
plátcom DPH.

2. Odberateľ sa zaväzuje uhradit' faktúru do 7 dní od jej obdržania.

IV. Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná a účinná odo dňa jej



podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Odberateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto zmluvu vypovedat'.
V prípade výpovede zmluvy je odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť odme-
nu za ukony vykonané do dátumu doručenia výpovede.

3. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dôvodov,
najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera, alebo ak odberateľ neposkytne
dodávateľovi potrebnú súčinnosť a informácie.

V. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísa-
nými obidvoma zmluvnými stranami.

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanovenia-
mi zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona o audíto -
roch.

3. Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak dodávateľ zaviní svojou
činnosťou škodu odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje odberateľa
poisťovni, v ktorej je dodávateľ poistený.

-4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

V Lučenci dňa 30.5.2011

za dodávateľa:
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