Dopľavný podnik mesta Považská Bystrica s' r, o. skľátene DPMPB s.r.o.
Zmluva o posĘtovaní audítoľsých služieb č' B/2027

ZMTUVA
o poskytovaní audÍtoľských služieb uzavľeťá podľa Ş269 ods. 2 ztlkonač.5L3lL991'Zb',
obchodný zákonník v znení neskoľšíchpľedpisov
Číslozmluvy:B/2027
(d'alej len,,zmluva"J

I.

Zmluvné stľany

Ing. Maľcela Novotná, štatutáľny audítoľ, číslolicencie UDVA 945
Moľavská 1668/1'3 A,020 01 Púchov
Registľácia, ŠÚ SR' Kľajská spľáva v Tľenčíne
3791'6572
ĺČ
sK107106359B
Bankové spojenie: SLSP, a.s., IBAN: sK27 0900 0000 0051 63579328

Dodávateľ

Ičo:
opH:

fd'alej len,,dodávatel''' alebo''štatutárny audítoľ")

Dopravný podnik mesta Považská Bystľica s. ľ. o. skrátene DPMPB s.ľ.o,
zapísanâv obchodnom ľegĺstľiokľesného súdu Tľenčín,oddiel: Sľo, vložka
číslo40391/R'
v menej ktoľej koná: Radovan Čmelo, konatel'spoločnosti
so sídlom:
Športovcov 34O, 0L7 01 Považská Bystľica

0dbeľateľ:

IČO:
lČopH:

Bankové spojenie:

53 153 073
sK27zI3O6561'
VÚB a.s.,IBAN:sK44 0200 0000 0043 0856 1451
fd'alej len,,odbeľatel"')

(dodávatel'a odbeľateľ spoločne ďalej len ako,,zmluvné strany")

II. Pľedmet zmluvy
Dodávateľ

ktoý

sa zaväzuje vykonať pľe odbeľatel'a štatutáľny audit v zmysle tejto

zmluvy,

zahí'ňa:

aJ overovanie individuálnej účtovnejzâvlerky zostavenej k 3L72'20zL podl'a zâkona
č,' 437/2a02 Z' z. o účtovníctvev znenĺ neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ''zákon

o t1čtovníctve''), vykonané vsúlade so zákonom č,. 4z3/z01'5 Z' z' oštatutáľnom audite
č:. 43t/2002 Z. z. o účtovníctvev znení neskoľšíchpľedpisov
(ďalej len ,,zákon o štatutáľnom audite"J a ostatnými pľávnymi noľmami ýkajúcich

a o Zmene a doplnení zákona

b)

sa qýkonu auditu platnými v Slovenskej republike,
oveľovanie individuálnej qýľočnejspľávy za rok 2027 (s 20 zâkona o účtovníctve).

III. Vykonanie predmetu zmluvy

1.

Dodávatel' je povinný vykonávať služby súvĺsiace s predmetom zmluvy v teľmínoch
dohodnuých s odbeľatel'om. Služby uvedené v článku II., písm. aJ tejto zmluvy je dodávateľ
povinný vykonať najneskôľ do 30.06.2022. SluŽby uvedené v článku II., písm. b) tejto zmluvy
j e dodávateľ povĺnný vykonať naj neskôľ do 3 0'09'2022.

sn
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z'

3.

4.

5.

6.
7.

odbeľatel' je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pľe potľeby r4fkonu služieb
súvisiacich s pľedmetom zmluvy, a to pľiebežnepodľa požiadaviek dodávateľa. V pľípade
qikonu činnosti uvedených v článku II., písm. a) tejto zmluvy je odbeľateľ povinný dodať
podklady nevyhnutné pľe potľeby qýkonu tejto činnosti najneskôľ do 75.05.2022,
resp' do 1'5.09.2022 pľe plnenia uvedené v čIánku II., písm' b) tejto zmluvy.
odbeľatel' je povinný pľe potľeby qýkonu služieb uvedených v článku II. tejto zmluvy:
o vytvoľiťdodávateľovi podmienky pľe riadny qýkon jeho čĺnnostĺ,
o pľedloŽiť dodávateľovi vlehote uvedenej vbode 2. tohto článku všetky doklady,
infoľmácie, Vysvetlenia, podklady a písomnostĺ V poŽadovanej foľme
(vľátane elektľonickej foľmy dátJ dokumentujúce hospodáľsku činnosťodbeľateľa,
ktoľésú potľebné pľe spľávne vykonanie ýchto služieb vrátane takých infoľrnáciĹ
ktoľésú pľávne kvalifikované ako osobné údaje podl'a ŞZ zâkona č, 1'B/2018 Z. z.;
odbeľateľ záľoveň zodpovedá za kompletnosť a vecnú správnosť pľedložených
dokumentov,
o zabezpečiťpotľebnúsúčĺnnosťpľi vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom
zmluvy. Povinnosť poskytovať dodávateľovi potľebnéinfoľmácie, doklady
a dokumentáciu o odbeľatel'ovi majú s jeho súhlasom aj obchodní paľtneľi a pľávni
zástupcovia odbeľateľa.

VzmysleS10ods.7zâkonač'297/2008Z'z'oochľanepľedlegalĺzácĺoupľíjmovztľestnej
činnosti a o ochľane pľed fĺnancovaním teľorizmu a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
ďalej len ,,zâkon č,' 297 /2008 Z. z.") je audítoľ, daňoqý poľadca, alebo ekonomický poľadca
povinný vykonať základnú staľostlivosť vo vzťahu ku klientovi - o. i' oveľiť, či jeho klĺent koná
vo vlastnom mene.
Ako štatutáľny oľgán odbeľateľa (poveľená osoba štatutaľnym oľgánom] podpisom tejto
Zmluvy aVyhlásenia vzmysle zâkona č.297/2008 Z' z. pľehlasujem, že konám ja ako aj
splnomocnené osoby V mene a na účetodbeľatel'a.
V súvislosti so spľacovaním osobných údajov audítoľom pľe účelyzâkona ć.' 297 /2008 Z' z'
má štatutáľny audítoľako povinná osoba postavenie pľevádzkovateľa Vo vzťahu
k IS osobných údajov, ktoľéhoúčelspľacúvania vymedzuje zâkona č' 297 /2008 Z' z.,
a pľeto bude dodávateľ spľacúvaťosobné údaje odbeľatel'a na účelvykonania staľostlivosti
vintenciáchs 19 zâkonač'297/2008Z.z.bez súhlasudotknutej osoby. Dodávateľspľacúva
a chľáni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Naľiadenia Euľópskeho Paľlamentu a Rady
(EU) 2OL6/679 z27 ' apľíla 20t6 o ochľane ţzických osôb pľi spľacúvaníosobných údajov
aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktoľým sa zľušuje smeľnica 95/46/Es fvšeobecné
nariadenie o ochľane údajov) fd'alej len,,GDPR") a zákona č' IB/2078Z'z. o ochľane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (ďalej |en ,,Zâkon o ochrane osobných
údajov"J, ako aj so všetĘŕmi všeobecne zâväznýmipľávnymi pľedpismi, ktoľéich vykonávajú.
Počas pľedzmluvných vzťahoţ ako aj počas samotného poskytovania sluŽieb zo stľany
dodávateľa, odberatel'môže poskytovať dodávatel'ovi osobné údaje rôznych ffzických osôb'
odbeľateľ Ęfmto pľehlasuje, že je opľávnený tieto osobné údaje dodávatel'ovi poskytnúť.
Dodávateľ sa pľe účelytejto Zm|uvy považuje zaprevâdzkovatel'a ýchto osobných údajov
v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/a|ebo Ş5 písm. oJ Zákona o ochľane osobných údajov.
odbeľatel' nie je povinný poskytnúťdodávateľovi akékolVek doklady alebo iné materiály
ýkajúce sa odberateľą ak dodávateľ odmietne podpísaťpľotokol o ich pľevzatí.
Za doklady a iné mateľiály, ktoľébudú poskytnuté dodávateľovi za účelomich kontľoly mimo
sídla odbeľateľa zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', a to aź' do momentu
ich vľátenia odbeľateľovi.
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B.

9'

10.

11'

72.

13'

14'
15'

3

Dodávateľ sa zavăzu)e vykonávať pľe odberatel'a sluŽby s odboľnou staľostlivosťou
a nestrann e a zo štatutáľneho auditu Vypľacovať spľáVu audítoľapodl'a medzĺnáľodných
audítoľských štandaľdoţv ktoľej vyjadľínâzor na účtovnúzávierku, prípadne uvedie
infoľmácĺe a vyjadľísvoj názoľ na údaje vo r4iľočnej spľáve. V zmysle článku II' tejto Zmluvy
štatutáľny audítoľvyhotoví:
A' spľávu audítoľa z oveľovania individuálnej účtovnejzâvieľky,
B. dodatok spľávy audítoľaz oveľovania r4fročnej spľávy (ak dodávateľ vypľacuje
qýročnúspľávu a pľedložína oveľovanie aŽ po dátume vydania spľávy audítoľaJ.
Dodávatel' je opľávnený byť pľítomný pľi inventaľĺzácĺimajetku azâväzkov odbeľateľa alebo
vyžiadaťvykonanie inventaľizácie v oblasti, v ktoľej zistil nedostatlţF.
Štatutáľny oľgán odbeľateľa zodpovedá za zostavenie účtovnejzâvierky, ktoľá poskytuje
pľavdĺqi a veľný obraz v súlade zo zâkonom o účtovníctvea za interné kontľoly,
ktoľépovaŽuje za potľebné pľe zostavenie účtovnejzâvierky, ktoľá neobsahuje významné
nespľávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Štatutáľnyorgán odbeľateľa
sa zaväzuje poskytnúťdodávateľovi písomné potvľdenie ýkajúce sa vyhlásení v súvĺslosti
s auditom (Vyhlásenie manažmentu _ IsA 5B0, Vyhlásenie v súvislosti so zodpovednosťou
za zhodnotenie schopnosti účtovnejjednotĘ nepretľžite pokračovaťv činnosti - IsA 570).
odbeľateľ poskytne dodávateľovi pľístup k iným infoľmáciám uvedeným vo ýľočnejspľáve
pľed vydaním spľávy audítoľa Z oveľovania účtovnejzâvieľky' Ak odbeľatel'nespľístupníiné
infoľmácie uvedené vo qýľočnejspľáve v lehote podľa pľedchádzajúcej vety, poskytne
dodávateľovi vyhlásenie, vktoľom uľčínáhradný teľmín. Odbeľateľ poskytne dodávateľovi
kompletnú qýľočnúspľávu vlehote najmenej 14 dní pľed jej vydaním mimo účtovnú
jednotku' Vpľípade,ak odbeľateľ nepľedložÍdodávateľovi qýľočnúspľávu na oveľovanie,
odbeľatel'nie je v nej oprávnený citovať časti spľávy audítoľavyhotovenej dodávateľom.
Dodávatel'musí byť schválený do funkcie štatutaľneho audítoľav zmysle 5 L9 ods' 2 zźlkona
o účtovníctvevalným zhľomaždenímodbeľateľa. V pľípade, Že požiadavka 5 19 ods. 2 zâkona
o účtovníctvenie je splnená" nemožno považovaťvykonaný audit za štatutaľny audit podľa
požiadavĺekzákona o účtovníctve.Takýto audit sa považuje za dobľovoľný audit
na základe ľozhodnutia účtovnejjednotĘ. Odberatel' beľie na vedomie, Že v pľípade
neschválenia dodávateľa valným zhľomaždením,je dodávateľ povinný vydať spľávu audítoľa
s uvedením infoľmácie v odseku ''Iné skutočnosti'', že ĺde o dobľovoľný audit'
Pre účelyauditu sú so štatutáľnym audítoľoma členmi jeho tímu opľávnení komunikovať
nasledovní pľacovnÍciodbeľateľa: Ing. Michaela Lĺeskovská, exteľná osoba Ing, Miľoslava
Mikudíková.
Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach, o ktoých
sa dozvedel V súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve,
a to aj po ukončení platnosti a účinnostĺtejto zmluvy. Za poľušenie povinnosti zachovávať
mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie infoľmâcií v zmysle Ş24 ods. 4 a S 32 zâkona
o štatutaľnom audite a na účelyustanovení Čl. vl. ods. 4 tejto zmluvy.
Dodávatel' považuje infoľmácĺe, doklady a ĺnémateľiály poskytnuté odbeľateľom
pre plnenie predmetu zmluvy za pľísne dôveľné.
Ak má odbeľateľ povinnosť zveľejňovaťuzatvoľené zmluvy V zmysle zâkona
č. 2II/2000 Z' z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov v aktuálnom zneni je povinný zverejniť túto zmluvu a infoľmovať dodávatel'a
o jej zveľejnení. Ak tato zmluva nie je zveľejnená v zmysle uvedeného zâkona, dodávateľ
nie je povinný poskytnúť služby štatutaľneho audítoľa.
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IV. Cena

7'

z'

Odbeľateľ je povinný zap|atiť dodávateľovi za zabezpečenie pľedmetu zmluvy cenu podľa
vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.
odbeľateľ sa zavăzuje zaplatiť dodávatel'ovi za štatutáľny audit vykonaný podľa štandardov
platných v Slovenskej republike, nasledovne:
a) za oveľovanie individuálnej účtovnejzávieľky zostavenej k31'L2.2021
v súlade s článkom II., písm. aJ tejto zmluvy
3'].50,- €,

b)

overovanie individuálnej qýľočnejspľávy zarok2021'
v súlade s článkom II', písm. b) tejto zmluvy

.150

,_

€.

zmluvy''''''............... 3.300,- €, slovom Tľitisíctristo EUR'
Cenu uvedenú vpľedchádzajúcom odseku -bod 2. je dodávatel'opľávnený faktuľovať
odbeľateľovi vo väzbe na pľiebežný ýkon pľác nasledovne:

Spolu celková cena služby podľa čl. II'

3.

a)

4.

5'
6'

cena podľa bodu 2' písm. a)

-

50

o/o

po ľealizácii pľác na pľedaudite, L j' najneskôľ k 31.01'2022,

po vykonaní ostatných služieb súvisiacich s oveľovaním účtovnej
50
zâvierky pľed odovzdaním spľávy audítoľaz oveľovania ĺndividuálnej
o/o

účtovnejzâvierky,
b) cena podľa bodu 2, písm. b) po vykonaní ostatných uvedených služieb.
Cena podl'a bodu 2, tohto článku je uvedenâbez dane z pridanej hodnoty. Cena zahí'ňa všetky
náklady spojené s plnením tejto zmluvy.
odbeľatel' sazaväzuje uhľadiť faktúľudo 10 dní odo dňa jej obdľžania.
Pľípadná Zmena ľozsahu vykonaných sluŽieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude
ľiešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stľanami.

V.
7.

z'
3'

4.
5.

Platnosť zmluvy

Táto zmluvasauzahlâľa na dobu uľčitúđo30'11''2022'
Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísanĺa oboma zmluvnými stľanami.
Táto zmluva zanikâqýlučne:

a'
b'
c.

uplynutímdohodnutého času,
dohodou zmluvných stľán,
odstúpením od zmluvy podľa bodov 4. a5' tohto článku. Vpľípadeodstupenia
od zmluvy je odbeľateľ povinný dodávatel'ovi uhľadĺťodmenu za úkony a pľáce
vykonané dodávateľom na pľebiehajúcom štatutaľnom audite v súlade s touto
zmluvou do dátumu doľučeniaodstúpenĺaod zmluvy dodávateľovi, a to v hodinovej
sadzbe pri dohodnutej hodinovej odmene 50,00 EUR/hod bez DPH. Pľílohou faktuľy
dodávateľa vystavenej na úhľaduodmeny musí byť v takomto pľípadečasová
a vecná špecifikácia úkonov a pľác vykonaných na danom štatutarnom audite.
Odbeľateľ môže kedykolVek ajbez uvedenia dôvodu od tejto zmluvy v písomnej forme
odstúpiť,pľičomplatĺ, že zmluva zanikâ ku dňu doľučenia odstupenia od zmluvy
dodávateľovi.
Dodávateľ je opľávnený od tejto zmluvy odstupiť len zo zâvaž.ných dôvodov,
najmä ak sa naľušilanevyhnutná dôveľa medzi ním a odbeľatel'om alebo ak odbeľateľ
neposkytuje dodávateľovi potľebnú súčinnosťa infoľmácie nevyhnutné pľe ýkon pľedmetu
zmluvy, V pľÍpade odstupenia od zmluvy je dodávateľ povinný odovzdať odberatel'ovi všetĘ
doklady a iné mateľiály, ktoľému do dňa doľučeniaýpovede odberateľ posĘtol'
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Y|. Záverečnéustanovenia

1.

2.

3.

4.

5'
6.
7.
B.

Túto zmluvu je možnémeniť a doplňovať iba písomnýmĺ dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stľanami,
Pľávne vzťahy vyplývajúce ztejto zmluvy sa ľiadia pľíslušnýmiustanoveniami zâkona
č,5I3/1'99I Zb., obchodný zákonník, V znení neskoľšíchpľedpisov azćlkona o štatutáľnom
audite. Kaž:dý odsek a ustanovenie tejto zmluvy predstavuje samostatné a nezávĺslé
ustanovenie. Ak niektoré zţchto ustanovení bude pľehlásené súdom alebo iným pľíslušným
oľgánom za neplatné alebo neúčinné,ostávajúce ustanovenia zostávajú platnými a účinnými'
Dodávatel' zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktoľúspôsobil
odbeľateľovi nespľávnym a nekvalitným poskytovaním služĺeb.Nezodpovedá však zavady,
ktoých pľíčinousú nedostatky v dokladoch a iných mateľiáloch odovzdaných dodávateľovi
odbeľateľom' Dodávatel' nezodpovedá odbeľatel'ovi za źiadnu škodu alebo stľatu utľpenú
z dôvodu podvodu, skľeslenia údajov, zo zadržania ľesp. oneskoreného poskytnutia
infoľmácie, ktoľá je podstatná pľe poskytnutie služby alebo iný nedostatok ýkajúci sa takejto
podstatnej infoľmácie, či už k nemu došlo na stľane odbeľateľa alebo iného infoľmačného
zdroja.
odbeľateľ súhlasíso skutočnosťou, že v pľípade ak dodávatel'zaviní svojou činnosťouškodu
odbeľateľovi, bude možnéposkytnúť údaje odbeľatel'a poisťovnĺ, v ktoľej je dodávateľ
poistený a to ýlučne za účelomľiešenia tejto poistnej udalosti.
odbeľateľ súhlasĹ aby dodávatel'v pľípadeukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
s nastupujúcim štatutáľnym audítoľom/audítoľskouspoločnosťouv zmysle zâkona
o štatutaľnom audite S 32 ods' 6.
Żiadna zo zmluvných stľán nie je opľávnená postúpiť pľáva a|ebo zâväzky zo zmluvy
bez pľedchádzajúceho pÍsomného súhlasu dľuhej stľany.
Zmluva sa vyhotovuje vdvoch (2) rovnopisoch vslovenskom jazyku, pľičomkaźdâ
zo zm|uvných stľán dostane jeden (1J ľovnopis'
Všetky špecifické časti, ktoľéneupľavuje táto zmluva sa ľĺadiaosobitnými obchodnými
podmienkami pľe audítoľskéslužby uvedené v Pľílohe č. L, ako aj Všeobecnými obchodnými
podmienkami uvedenými v Pľílohe č. 2, ktoľésú neoddeliteľnou časťoutejto zmluvy.

V Púchove, dňa

/ł ĺĺ łľł/

Zadodâvateľa

Za odbeľatel'a:
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Do
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lčo:531 53

Ing. Maľcela Novotná, CA

štatutáľny audítoľ
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o

306561

Radovan Čmelo
konateľ spoločnosti

llrg. Maľcela Novotlrá| Moľavsl<ĺiL668/ 13 A, PLichov

