zMLuVA
o poskytnutí audítorských služieb uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona ó, 51311991 Zb

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany:
Dodávatel':

AV Audit, s. r. o. audítorská spoločnosť
Karpatská 244Bl16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia Úovn číslo345
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo:24394lY
Zastúpená:
Zodpovedný audítor: Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Licencia SKAU č.3O7
Ičo: 44 677 Loz
tč opH SK2O22Bg3o37
a

Odberatel':

Mesto Krompachy
Námestie slobody 1
O53 42 Krompachy
ICO: 00 329 282
tč opn:

(Dodávatel' a odberatel' spoločne d'alej len ako,,zmluvné strany")

Služby sa poskytujú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z, v znení zmien
a dodatkov, zákonom o audítoroch a Slovenskej komore audítorov č, 540/2007 Z, z.
a v súlade so VŠeobecnými podmienkami poskytovania auditu účtovnejzávierky /d'alej
"VPPA'/, ktoré sú v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami.

2. Predmet zmluvy:
Predmetom zmluvy je audit individuálnej a konsolidovanej účtovnejzávierky za rok
2010. Výsledkom auditu je:
a/ vydanie správ audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnejzávierke za rok

2010.
Vydanie d'alŠÍchsamostatných správ je možnélen pre zviazanie výročnej správy, ktorá
musí byť audítorom odsúhlasená. Táto volhá správa sa nesmie kopírovať ani použiťna
iný účel.
b/ vydanie správ o súlade výročnej správy individuálnej a konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2010.

3. Vykonanie predmetu Zm!uvy:
1. Audit bude vykonaný na základe dohody v priestoroch úČtovnejjednotky. Audit bude
vykonaný v období 03. 02. 2011 do 20. 03. 2011 a ukončený s vypracovaním

jednotlivých správ audítora.

Plánované termíny sa dohodnú medzi zmluvnými stranami. K vykonaniu auditu účtovná
jednotka predložídoklady k závierke podl'a požiadaviek audítora.
Z. Účtovná jednotka poskytne audítorovi aktuálne vyhlásenie k predloženiu dokladov
s dátumom vydania správy audítora.
3. Postup auditu v zmysle bodu 7 VPPA je oprávnený s audítorom prerokovávať podl'a
určenéhopostupu. Rokovania sa uskutočnia pri začatíauditu a pred skončením auditu.
Termín sa vzájomne dohodne.
4. Návrh správy a list odporúčaníbudú pred ich definitívnym vydaním prekonzultované.
5. V prípade, ak odberatel' nepredloží dodávatelbvi výroČnúsprávu na overenie,
odberatel' nie je v nej oprávnený citovať časti audítorskej správy vyhotovenej
dodávatelbm,

4. Cena a splatnosťfaktúry
Za vykonaný audit individuálnej závierky je cena 1 500,-€ vrátane DPH,
Za vykonaný audit konsolidovanej účtovnejzávierky je cena 500,- € vrátane DPH.
Náklady na získavanie informácií, potvrdení a prekladov hradí objednávatel'.
Fakturácia sa vykoná po predložení jednotlivých audítorských správ. Fakturovaná suma
bude poukázaná na účetaudítorskej spoločnosti v splatnosti uvedenej na faktúre,
Fakturácia sa vykoná jednorázovo.
5. všeobecnéustanovenia

1. Zodpovedný audítor bude zachovávať dóvernosť o všetkých skutočnostiach
a informáciách získaných od objednávatel'a počas i po skončeníposkytovania služieb
podl'a tejto zmluvy.
2. AkékolVek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne a so súhlasom
obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva bola podpísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktoných po jednom vyhotovení
dostanú zmluvné strany. Zmluvné strany potvrdzujú, že budú aplikované platné zákony
Slovenskej republiky v prípade porušenia tejto zmluvy.

Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Konatel' a zodpovedný audítor
AV AUdit,
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Štatutárny zástupca odberatel'a
Ing, Iveta Rušinová
primátorka mesta
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V Krompachoch dňa 24, OI.2O1I

V Krompachoch dňa 2,2,207I

:

