ZMLUYA
o poskjrtnutí služieb, uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 5l3/1991 Zb., obchodný zákonník v znení
neskorŠíchpredpisoy a v súlade so zákonom č. 42312015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 43ll20l2 Z. z, o účtovníctvev znení neskorších predpisov

1.1 obiednáYate|'
Názov

Obec Vlachy

Adresa a PSČ

Vlachy 126, 032

13

Zastúpený

Róbert klubica

staíosta obca

Ičo

00315877

DIČ

2020574897
Iveta Moravčíková

Osoba zodpovedná za komrrnikáciu

.a,

-

Vlachy

.ilI9@9_Pecvlachy,sk

telefón,.044*5593121

/ďalej len objednávatel', obec alebo účtor.ná j ednotka/

1.2 Overoyatel'

Názov

MAKRoAUDIT,

Adresa a PSČ

Studenohorská 24, 84l 03 Bratislava

Zastúpeoý

lng. Marcel Petfík, konateť spoločnosti, zodpovedný audítor č. licencie l l07

Bankové spojenie

FIO Banka,

čislo účnl

SK50 8330 0000 0028 0068 5334

IČo

4,7 012

DlČ

2023974898

lC DPI

l

Registrácia

/d'

leJ IeD

s. r. o.

a- s.,

021

sK2023974898
v OR Okt esného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. E73l5/B

over0valel'ilebo alLditoí /

pre účelytejto zmluyy sa pod pojmom ,,audit" rozumie štafutárny audit defllnovaný

v §2, ods. (l) zákona
Č,423/2015 Z. z. o štatutámom audite a pod pojmom ,,oveíovateť" a ,,auditoť' sa rozumie ,,štatutiáxny audítol"
alebo "audítorská spoločnosť'definovaní v § 2, ods. (2) a (3) zakona o štatutárnom audite.

člz pRnpnntr zlrluvy
2.1 Pledmetom zmluvy je audií účtovnejzávierky zostavenej k 31.12,20l8 podl'a zákona č. 43l 12002 Z. z. o
účtovníctvev znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtoynictve") a rakonaný v súlade so

2,2

zikonom č.42312015 Z, z_ o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č, 43l/2002Z. z. o účtovnictve
v Zneni neskolších predpisov v platnom znení (ďalej Ien,.zákon o štatutárnon] audite"),
Audit Sťlladu výročD ej spráry za rol( 20 l 8 zostavenej podl'a § 20 zál<ona 43 l 12002 Z, Z v p latnom znen l
s auditovanou účtovnouzávrerkou,

2.3 Predmetom zmluvy je overetlie dodráavania povirrrrosti zákona č. 583/2004 z. z o rozpočtoqých
pravidlácb územnej samospíávy za obdobie roku 20l8.
2,4 Služby uvedené v predmete Zmluvy poskytne štatutfuny auditol ako clodávatel' uvedených služieb

čl, r pnÁve e povlNNosTl sTRÁN
3.1 Spósob lrykonania overenia

a)

b)
c)
d)

e)
0
g)

a povinnosti overovatel'a,

Audit sa \,}koDá v súlade s Medzillárodnými auclítorskými štandardmi /ďalej len ,,lsA"/, Podl'a tychto
štandardov sa má audit naplánovať a Yykonať tak, aby auditol získal primerané uistenie, že účtovrrá závierka
neobsahuje }^ýZnamné nesprávnosti. Audit zahřňa overenie dókazov na áklade testov, l{toré dokladujú surny
a iné údaje uvedené v účtovnejzávierke. Audit d'alej obsahuje zhodnotenie použitých účtovnýchprincipov
a Zhodnotenie výZnanrných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie obce, ako aj Zhodnotenie prezentácie účtovnej
ávie rky ako ce|ku,
Audit bude zamerarrý predovšetkým na to, či:
údaje v Účtovnej závierke a vo q'ročneJ správe verne zobrazLtji stav maJetku a záýazkoy, vlastné imanie,
finančnúsituáciu a qisledok hospodfuenia obce,
účtovnictvoje vedené úplne, preukazným spósobom, správne
a odporúčaniami,

av

sútade s p]atnými predpismi

hospodárske operácie uskutočnené účtov[ouj ednotkou v priebehu roka boli správne zachytené,
fočnéúčtovnévýkazy boli spracované podl'a p|atných pravidiel so zameranim na ich lrompletnosť a správnosť
a sú predkladané v predpisanom rozsahi,,
Povinnosťou audítora je na základe vykonaných testov vy_jadriť svoj názor na účtovnúzávierku a údaje
uvedené vo VýIočnej spÉve, Vydanie správy nezbawje vedenie obce zodpovednosti Za dóSledky kontrol,
ktoré budú vykonané kompetentnými kontrolnými orgánmi.
Povinnosťou auditoraje navrhnúťa vykonať testy tak, aby v rozumnej miere zaručovali zistenie prípadných

z nesprávne uvederrých údajov v účtovrrýchvýkazoch, Nezavázuje to však
audítora vykonať detailné testy všetkých operácii tak, ab), boli zistené všetky nezrovnalosti, ktoré |r1óžu
existovať, Z toho ryplýv4 že tento audit sa nemóže považovaťza prostriedok, ktorý zisti všetky existujúce
nezrovnalosti y účtoynictveobce
osobitná po7-ornosť oveíovatel'a bude zamet aná na zistenie účin[ostivt]útorného kontrohého systému obce
s tým, že nedostatky Y kontrolnom systéme, ktoré bude považovať Za výZnamné prerokuje s vedenim obce
a v prípade potreby ich uvedie v auditorskej správe.
V pripade, že audítoípočas auditu zistí závažlejšie nedostatky vo vedeni tičtovníctva alebo pri spracovani
závelečných ločných výkazov, bude o tarychto zisteniach ihneď irrformovať vedeuie obce ostatlé náVrhy
a odporučania vrátane komentára k použitým postupon] počas auditu budú uvedené v správe pre vedenie
nezrovlalostí vzniknutých

obce.

V zmysle zákona č 29'7 /2008 § l0 ods. (i0) o oclrrane pred legallzáclou prijmov z trestnej činnosti
ochrane pred financovanim terorizn]u a o zmene a doplneni niektoíých zákonov je auditor, daňový
poradca, alebo ekonomický poradca povinný overiť. či jeho klient koná vo vlastnom mene, Ako štafutárny
orgá{r podpisom tejto zmlulry prehlasujem, že konám ja ako aj ostatni štahrtárni zástupcovia a splnomocnené
ao

h)

osoby vo vlastnom mene,
V zmysle § 22, ods, (9) zákon a č, 42312015 o štatutii,ínom audite auditor má právo, aby mu účtovná jednotka
posk}"tla požadované doklady a ioé dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny v,ýkon auditu
v ním požadovanej forme, vrátane takých informácii. ktoré sú právne kvalifikoVané ako osobné údaje podl'a
§ 4 ods, ( 1) zákona č. lZ2/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni oiektorých zákonov,
V súv islosti so spracovanim osobnýc h údajov auditorom pre účelyzákona č. 29't /2008 Z z. o ochrane pred

legaliáciou prijmov z trestnej činnosti aoochrane pred financovanim teroriznru aozmen€ a doplneni
niektofých Zákonov (ďalej len ákon č. 29'l /2008 Z. z.) má audítor ako povinná osoba postavenie
prevádzkovatera vo vďahu k lS osobných údajov, ktolého účelspracúvania vym ednje zitkon ě.297 D008 Z.
Z., a píeto bude osobné údaje klienta na účelVykonania staíostlivosti spracúvať v intenciách § 19 ákona
ě.29'7 /2008 Z. z. bez suhlasu dotknutej osoby. overovatel' spracúva a chíáni osobné údaje v súlade s
ustanoveniami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ;201616'19 zz'l, apíi\a 2016 o ochrane
lzicIcých osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ldorym sa zíušuje
smernica 95/46lES (všeobecné nariadenie o ocl]-rane údajov) (d'alej len ,,GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niel(torých zákonov (ďalej len,,Zákon o ochrane osobných
údajov"). akQ aj So všetkýnri všeobecne ZáváZnými právnymi predpismi, ktofé ich vykonávajú. Počas

D

j)

predzmIuvných vzťahov. ako aj počas samotného posk}.tovania služieb zo strany overovatel'a, objednávateť
móže poskytovať ovelovatel'ovi osobné údaje róznych §zických osób. Objednávatel' týmto prehlasuje, že je
oplávnený ti9to osobné údaje overovatefovi poskytnúť. overovateť sa pre účelytejto Zmlu\y poýabJje za
prevádzkovatel'a fýchto osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. (7) GDPR a/alebo § 5 písm, o) Zákona o ocbrane
osobných údajov
PovinnoSť posl(ytovať overovateťovi potíebnéinformácig, doklady a dokumentáciu o objednáYatel'ovi majú
s jeho súhlasom aj obchoclní partneri a pťávni zástupcovia objednávateI'a,
Štatutárny oígán objednávatel'a je zodpovedný za zostavenie účtovne_jzávierky, ktorá posk}Ťuje pravdivý a
verný obraz v súlade so zákonom o účtovnictve a Zz interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre
Zostavenie účtovnej Závierky, ktorá neobsahuje významné nespráVnosti, či už v dósledku podvodu alebo
chyby. Pri zostavovaní účtovnejzávierkyje štatutárny olgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej
jednotky nepretržite pokračovaťvo svojej činnosti, za opísanie skutočnosti lýkajúcich sa nePretížitého
pokačovania v činnosti, Objednávatel'je povinný bez zbytočnéhoodkladu odovzdať overovatel'ovi všetko,
čo pre noho získa v súvislosti s poslq4ovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve. Overovatel'je povinný
objednávatel'a oboznan,lovat' so sktltkovýn,] stavom veci súvisiacej s posk}.tovanim služieb podl'a tejto

zmluvy

3.2
a)

b)

c)
d)
e)

0

Povinnost j objednávatel'a

Za vypracovanie účtovnejzávierky zodpovedá vedenie obce, Jeho povinnosťou je viesť správne, pravdivo
a úplne účtovnictvoa spracovať účtovnúávierku tak, aby verne vyjadro.rala stav ínajetku 3 ávaizkov, v|astné
imanie, finančnúsituáciu a výsledok hospodárenia účtovnejjednotký, Vedenie obce je tiež zodpovedné za
vykonanie vnťltornej kontroly, qíber a aplikácitl účtovnýchmetód a ochranu majetku .
obec Sa Zavázuje Zabezpečit' oveíovatel'ovi pristltp k účtovnýmknihám, účtoma dokunentom za akékol'vek
časovéobdobie a v požadovanom čase, rozsahu, a to súčasnes informáciami a Yysvetleniami od
zodpovedných pracovníkov, o korých auditof Posúdi, že sú Pre rykonanie overovania výzlamné,
obec umožfli účast'audítorov pri vykonávani §zických inventúr majetku obce a Zaistí pre oveIovatel'a voťný
prístup ku všetkým aktivam účtovnejjednotky, k overeniu ryzickej existencie účtoYflevykazoYaných hodn6t.
Overovateť má právo vyžadovať }Tsvetleni€ y písomnej forme a podpisané zodpovedným pracovníkom
pokial'to, podťajeho názoru, povaha problému vyžaduje.
Obec zabezpeči pre auditoía zodpovedajúce priestory yíátane materiálneho zAbezpeěenia potlebného na
vykonarrie auclitu. Obec taktiež zabezpeči potfebnú súčinnosťvšetkých zodpovedných pfacovníkov pre včasné
a bezprobIémové vykonanie auditu,

Pred koncom auditu vedenie obce Pripravi vyhlásenie týkajúce sa v,ýznamných skutočnosti. Vyhlásenie
nebude nat' skorši dátum al(o je dátum splávy audítola,
Zachovanie nrlčanlivosti sa levďahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality auditu
podl'a inteIných zásad a postupov auditoía a medzinárodných štandardov na kontíolu kvality.

Záverečné Spfávy
a)

Oyerovatel' vydá správu nezávislého auditofa obsahujúcu spráw z auditu účtovnejzávierky a správu k
informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej spIáve (v plípade, ak dodávatel' bude mať výročnri správu k
dispozicii pred vydanim správy z auditu účtovnej závierky) v počte 1 kus,

ov€íovatel' vydá dodatoli k správe nezávislého auditola obSalrujúci správu k infor máciám, ktoré sa uvádzajú
vo 4íročnejspláVe (v pripade, ak dodávatel' bude nať qi,ročnú správu k dispozicii po vydani správy z auditu
účtovnej závierky) v počle l kus,
overovatel' uvodie v tejío správe výhrady, pokial' na základe lrykonaných testov identifikuje nespíávnosti,
ktoré nlóžu podstatným spósobom skeslit' údaj€ v účtovnej závierke, pokial' Ynútorný systém !rykazuje
významné ledostatky, alebo účtovníctvonieje vedené sptávne. úplne a preukazným spósobom.
OveIovatel'má právo uviesť vo svojej správe taldiež ob]]]edzenie rozsahu overenia, pokial'nebol schopný

b)

c)

d)

z objektívnych dóvodov. alebo z viny objednávatel'a overiť niektoré podstatné ťtdaje v účtovnejzáVierke.
overovate l' je oprávnený vyctať aj zápoíný názoí, ak je podl'a aud itora vp lyv nesúlr lasu s r iad iac im orgánonr
v súvislosti s vyblanými ťlčtovnýnrizásadaml a nretódami ich aplikácre a spósobom uve<lenia údajov v
účtovnejzávierke taký výzlramný. že rtie je možnévydat' správu s podmieneným názorom Pokial' by
dósledky obmedzenia rozsahu práca auditola boli takého rozsahu, že audítol nemohoI získaťdostatočnéa
vhodné dokazy u váčšiny významných položiek ílčtovnejZávieíky potrebných na výkon audifu a z toho
dóvodu nieje schopný vyjadriť názor na účtovnúzávierku, auditor vydá odmietav,ý náZoI. Aj v tomto prípade
\ydá auditor spIávu, v ktorej popíše dóvody odmietavého názoru.
okrem audítorskej spíávy vydá overovatel'list vedeniu obce, ktorý bude obsahovat' poznatky o nedostatkoch
zistených v priebehu auditu a auditorské odporúěarria smerqjúce k zlepšeniu vnútomého účtovného
a kontrolného systému. List brrde lrydaný len v prípade zistenia nedostatkov a v pripade, že sa
nedostatky nebudú riešiť už počas resp po wkonani priebežného audifu,
V pripade, ak objednávatel' nepredloži overovatel'ovi r,iýročnúspráw na overenie, obJednávatel' nie je v nej
oprávnený citovať časti splávy auditora vyhotovenej overovateťom.

e)

c)

čt.

l

ttnnniN

plNrxla

v Zmy§le čl, 2, bod 2,l a 2 3 tejto zmluly bude l,ykonané v termine do 60 dni od prevzatia ročnej
účtoynejZávierky Za prislušný kalendárny rok od ob,jedrrávatel'a.
4.2 ove[en ie v Zmys le č l, 2, bod 2,2 tejto zmlulry bude rykonané v termíne do 60 dn i od prevzatia výročnej spráVy
za prislušný kalendárny rok od objednávatel'a.

4.1 overenie

Cena za vykonanie predmetu zmlury v rozsahu čl, 2 tejto znrlury je dojednaná dohodou zn,]luvných stlán
podťa zákona |El1996 Z. z. o cenách.
5,2 cena predmetu zmluvy predstavuje podl'a čl. 2 bod 2.1 a bod 2.3 tejto zmluvy 400,- € /slovom: štyristo eur/
bez DPH za prislušný kalendáŤny rok.
5.3 Cena predmetu zmluvy predstavuje podťa č1.2, bod2.2 tejto zmluvy je 90,- € /slovom: deváťdesiat euí/ bez

5,I

DPH.

5.4 Podkladom pre úhradu ceny za vykonanú činnosťbude faktúra vystavená vykonávatel'onr
5.5
5,6
5.7
5,8

l( dáhmU dodania
služby. Splatnosť faktúry bude l4 dni od vystavenia,
Pre pripad omeškania objedrrávatel'a S úhradou t'aktúry si Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške
0,05 9'o z fakturovan9j čiastky za každý deň on1eškal]la,
objednáYateť uimdi faktúIy prevoclnýnr prikazom. resp. v hotovosti.
Auditor ne\Tdá podpisanú správu auditora o audite, ak mu objednávatel nezaplatil za vykorraný audit.
Overovatel' je platcom DPH- K uvedeným čiastkam bude pripočitaná prislušná čiastka dane z pridanej

hodnoty,

čt. o

všnonBcxÉoo.1ton,lxla

6.1 obecje povinná dať si overiť účtovnúáVierku podl'a osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky

audítol overuje tiež hospodárenie podl'a ich rozpočtov v súlade s ti,mto ákonorrr, hospodárenie s ostatnými

finančnými plostíiedkami, stav a \ývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používanianávlatných zdíojov
financovania.

4

sa ZayáZ\ie Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , o ktorých sa pri výkone audítorskej
činnosti dozvedel, Mlčanlivosť o všetlcých skutočnostiach ťýkajúcichsa druhej zmluvnej strany zavanrje táto
zmluva taktiež objednávatel'a.
6.3 overovatel'je v zmysle ákona o štafuÉínomaudite zodpovedný za správny a riadny výkon auditorskej
činnosti za oblasť ovefenia účtovníctva,jeho správnosti a preukaznosti.
6.4 Zmeny dohodnutého obsahu tejto zmluvy počas jej platnosti sa realizujú vo forme dodatku /dodatkov/, ktoni
/ldoré/ podpíšuoplávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

6.2 overovatef

6.5 Zmluva je uzavretá okamihom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, Ak má objednávateť
povinrrosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona é,2ll/2000 Z, z. o §]obodnom pfistupe

a o zmen§ a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom zreni, zmluva nadobúda účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia a objednávatel'je povinný zverejniť túto zm]uvu a informovať
dodávatel'a o jej zverejnení Ak táto zmluva nieje zverejnená v zmysle uvedeného ákona, overovatel nieje
povinný poskytnťlť s lužby auditora
Táto znrluva je vyhotovená v troch Vyhotoveniach, z ktorých objednávatef obdržípo jednom vyhoioveni
a overovatel' po dvoch vyhotoveniach.
Objednávatel' súhlasí, aby overovatel' v prípade ukončenia platnosti zmluly, mohol komunikovať
s nastupujúcim audítorom/auditorskou spoločnosťou v zmysle zirkoíLa č. 423l20l5 Z. z. o štatutáInom audite

k informáciám

6.ó
6,7
6.8

§ 32 odsek 6.

Overovatel'je povinný zachovať mlčanlivosť o všetlaých skutočnostiach, o ktoďch sa dozyedel v súvislosti

s poskytovanim služieb špecifikovaných v tejto Zmluve, v zmysle § 32 Zákona o štatutárnom audite, okrem
\.ýnimiek stanovených v § 32. Zachovanie mlčanlivosti sa nevá'ahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek
na pleverenie kvality auditu podťa interných Zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na

l - kontro|a kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia finančných
výkazov a zákazky lla ostatné uisťovacie a súvisiace služby).
6.9 objednávatel móž;9 túto ZmluYu \rypovedať formou pisomnej v,i,povede doručenej overovatelbvi, pričom
platl, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomlej l"ýpovede objednávatel'a oveíovateťovi, Vo v,ýpovedi
uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvo|aniu audítora, alebo odstúpeniu od zmluvy v priebehu vykonávania
auditu. V plipade výpovede zmluvy je objednávatel' povinný overovateťovi uhíadiť odnenu za úkony a práce
qkonané v súlade s touto Zmluvou do dátumu doručenia výpovede dodávatel'ovi. objednávatel'je skutočnosť
o odstúpeni od zn]uv), povil,llrý ohlásiť Da Uracl pre dohl'ad nad výkononr auditlL (Slovanská l, P,O,BOX 63,
8l0 05 Bratislava l5) v Zmysle ods. (2). § 19 Zákon č 43l/?-002 Z. z. o ličtovnictve i znení neskoršich
predpisov a to v ternine nalneslrór do jedného meSiaca odo dňa odstupenia alebo odvolania auditora.
6.10zmluvIlé strany Vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, že zmlulu uzavreli na áklade vájomnej dohody
a na základe slobodnej a vážnej vóle, zmluvu neuzatvoriIi v tiesni, ani za nápadne ne\.ýhodných podmienok,
zmluva je urobená v predpisanej forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlaslr
s ňou ju podpisali,
kontlolu kvality (ISQC

v ./:tlk-?./.(....,,

dřta

Zř 1.127q
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čt. z pnronrB:r

zlrluvv

2.1 Predmetom zmluvy je audit účtovneJávierky zostavene, k31,12.20l8podl'azákonař.43l/2002z,z.o
ťlčtovníctvev znení neskofšich predpisov (d'alej len ..ákon o účtovnictve") a vykonaný v súlade So
zékonom č. 423/2015 z. Z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 43l/2002 Z. z. o ílčloýnicve
Y znení nesko*ich pledpisov v platnom znení (ďalej len,,zákon o štatutárnom audite"),

2.2 Audit súladu výročnej správy za Iok 20l 8 zostaYenej podla
s auditovanou účtovnouzávierkou,

§

20 zákona

43]L12002

Z. z, v platnom znení

je overenie dodržiavania povillnosti zákona č. 58i/20o4 Z. Z. o rozpočtovÝch
pravidlách úzennej samosprávy za obdobie roku 20l 8.
2,4 Služby uvedené v predmete Zmluvy poSkytne štatutárny atlditoI alio dodávatel'uvedených služieb
2,3 Predmetom zmluvy

č1.3 PRÁVA A PoVINNoSTl STRÁN
3,1 Spósob vykonania overenia a povinnosti overovatel'a,

a)

Audit sa rykoná v súlade s Medzinarodnými audítorskýlni štandardmi /ďalej len ,,lSA"/. Podl'a týchto

b)
-

Audit bude zameíaný predoYšetkým na to, či;
údaje Y účtovngjzávierke a vo Výročnej správe verne zobrazujú stav majetku a záyáZ|<oy, vlastné inanie,

c)
d)

e)
f)
g)

h)

štandardoV sa má audit naplánovať a vykonať tak, aby auditor ziskal primerané uistenie, že účtoYnáZávierka
neobsahuje qi,znamné nespíávnosti, Audit zahíňa oVelenie dókazov na základe testov, ktoré doldadqjú sumy
a iné údaje uvedené v účtovnejzávierke. Audit ďalej obsahuje zhodnotenje použihých ťlčtovných plincipov
a zhodnotenie l"jzrramných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie obce, ako aj zhodnotenie prczentácie účtovnej
závierky ako celku.

finančnúsituáciu a v,ýsledok hospodárenia obce,

účtoyníctvoje vedené úplne, preukazným spósobom, správne a v súlade s platnými predpismi
a

odporúčaniami,

hospodárske operácie uskutočnené účtovnouj ednotkou v priebehu roka boli správne zaclrytené,
ročnéúčtovnévýkazy boli spracované podla platných pravidiel so zanreranim na ich kompletDost'a správnost'
a sú preclkladané v preCpísar:cin rozsahu,
Povinnost'ou auditora je na základe vykonaných testov vyjadriť svoj náz<lr na účtovnúávrerku a itdaje
uvedené vo výfočnej správe Vydanie správy rrezbavuje vedenie obce zodpovednosti za dósledky kontrolktoré budú vykonané kompetentnýmj kont],o]nými oIgánmi,
Povinnost'ou auditoraje navrhnúťa vykonať testy tak, aby v rozunrnej miere zalučovali zistenie pripadných
nezfovnalosti vzniknutých z nesprávne uvedených údajov v účtovnýchvýkazoch. Nezayiizuje to yšak
auditora vykonať detailné testy všetkých operácii tak, aby boli zistené všetky nezrovnalosti, ktoré m6žu
existovať. Z toho wplýva, že tento audit sa nemóže považovaťza prostriedok, ktorý zisti všetky €Xisttúúce
nezrovnalosti v účtovnictve obce,
Osobitná pozorno§t'overovatel'a bude zameíaná na zistenie účinnostivnútoínéhokontrolného sy§tému obce
s tým, že oedostatky v kontrolllon] systéme, ktoré bude považovať Za výz|afiné prerokuje s vedenim obce
a v pripade poleby ich uvedie v auditorskej spfáve,
V pripade, že audítor počas audifu zisti závažrrejšie nedostatky vo vedeni účtovnictva alebo pri spracovani
záverečných fočných výkazov. bude o takýchto zisteniach ihrreď informovať vedenie obce, ostatné návrhy
a odporučania vrátane komentára k použirým postlrpom počas auditu budú uvedené v správe pre vedenie
obce.
Vzmysle zákona č 291/2008 § l0 ods. (10) o ochrane pred legalizáciou príjmov Z trestnej činnosti
aoochrane pred financovanim terolizmu aozmene adoplneni niektorých zál<orrov je auditor. daňový
poradca, alebo ekonomický poradca povinný overit', či.ieho klient koná vo vlastnon,] nlene, Alto štatutáIny
orgáo podpisom tejto ZmluVy prehlasujem. že konám ia ako aj ostatni štatutáí0l zástupcovia a splnomo.netlé
osoby vo vlastnom mene,
V zmysle § 22, ods. (9) zakona č. 423l20l5 o štatutfunom audite auditor má plávo, aby mu účtovnájednotka
poskytla požadovanédoklady a iné dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadny výkon auditu
v nim požadovanej forme, vrátane takých informácii, ktofé sú píáYne kva|ifikované ako osobné údaje podl'a
§ 4 ods. (l) zákona č. L22l20l3 Z. z. o ocllrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zíkonov,
V súvislosti so spracovanim osobných údajov auditorom pre účelyzákona č, 29'7 /2008 z. z. o ocfuane pred
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