
ZN.ILUvA
o poskytovaní audítorských služieb uzavretápodťa § 269 ods. 2 zákonač.

Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov

Dodávateť :

so sídlom:
IČo:

(ďalej len,,dodávatel"')

Odberatel :

sídlo:
zastripen}:
tČo:
DIČ:

číslo ričtu:
(ďalej len,,odberatel"')

(ďalej len,,zmluya")

I. Zm|uvné strany

Ing. Marián FAŠKO PhD, audítor SKAU
číslo licencie 242
Cesta k vodojemu 50Ol20, 010 03 Žrnqa
361 89 46, IČ DPH : SK I0224433OI

barrkové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava
IBAN : SK941 1000000002624535184

(ďalej len,,doáávu,.rPl'C 
(SWIFT) TATRSKBX

Kysucká knižnica v Cadci
Ul. 17 . novembra 1258,022 0I Čadca Slov. republika
PhDr. Jarrkou Bírovou, riaditeťkou
36145068
2021435625 *i

bankové spojenie: Š tátnapokladnica
SK48 8180 0000 0070 0048 1360

(Dodávateť a odberateť spoločne ďalej len ako ,,zmluvné strany")

Pre ričely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,audit" rozumie štatutárny audit definovany v 2,
ods.l zákona o štatutárnom audite a pod pojmom,,dodávateť" sa rozumie ,,štatutámy audítor"
alebo "audítorská spoločnosť" definovaní v 2, ods.2 a3 zákona o štatutárnom audite.

il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je správa o zhode predloženého ťrnančného vytičtovania finančn ch
prostriedkov so Zmluvou o poskytnutí finančnl ch prostriedkov č.20-5t4-04t5.Ide o finančné
prostriedky poskytnuté Fondom na podporu umenia odberateťovi na rca\ízá,piu projektu
,,Systematická akvizičná činnosť - cesta k spokojnérnu čitatel'ovi ".

Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne štatutamy audítor ako dodávateť uveden ch
služieb.

ilI. Vykonanie predmetu Zmluvy
1. Dodávateť je povinn; vykonávať služby srivisiace s predmetom zmluvy v termínoch

dohodnudch s odberateťom. Služby uvedené v člránku II. tejto zmluvy je dodávateť
povinn;f vykonať najneskór do 18.6.202l.

2. Odberatel' je povirur; dodať dodávateťovi podklady nevyhnutné pre potreby v}konu
služieb srivisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podťa požiadaviek dodávateťa.
V srivislosti so spracovaním osobn}ch ridajov dodávateťom pre ričety zákona' 
č.29712008 Z.z. o ochrane pred legalizácioupríjmov z trestnej činnoiti a o ochrane pred
ťrnancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektor;ich zákonov (ďalej len zákon
č.29712008 Z.z.) má dodávateť ako povinná osoba postavenie prevádzkovateťa vo
vďahu k IS osobn ch ridajov, kíorého ričel sprac vania vymedzuje zákon č.29712008



/

Z.z., a preto bude osobné ridaje klienta na ričel vykonania starostlivosti spracrivať
v intenciách 19 zál<ona č.29712008 Z.z. bez sťrhlasu dotknutej osoby. Dodávateť
sprac va a chrani osobné tidaje v sulade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
Parlamentu aRady (EU) 20161679 z27. aprtla 2016 oochrane fyziclc ch osób pri
spracrivaní osobn}ch ridajov a o volhom pohybe tak chto ridajov, ktorym sa zrušuje
smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane ridajov) (ďalej len ,,GDPR")
azákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn ch ridajov a o zínene a doplnení niektor ch
zákonov (ďatej len,,Zákon o ochrane osobn}ch dajov"), ako aj so všetk mi všeobecne
záviinrymi právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajri. Počas predzmluvn}ch vďahov,
ako aj počas samotrrého poskytovania služieb zo strany dodávateťa, odberateť móže
poskytovať dodávateťovi osobné ridaje róznych Szick ch osób. Odberatef t mto
prehlasuje, že je oprávnen tieto osobné ridaje dodávateťovi poskytnriť. Dodávateť sa
pre ričely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateťa Qfchto osobn ch dajov v zmysle
čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo 5 písm. o) Zákona o ochrane osobn; ch ridajov.

Povinnosť poskytovať doďávate]]ovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu
oodberateťóvi majri sjeho srihlasom aj obchodní partneri upia*i zástupcovia
odberateťa.

V prípade v}konu činnosti uveden ch v článku II., tejto zmluvy je odberateť povinn
dodať podklady nevyhnutné pre potreby v}konu tejto činnosti najneskór do 3.6.202l.

Odberateť je povinn;f pre potreby v; konu služieb uveden; ch v ělránku II., tejto zmluvy
zabezpeěiť potrebnri sričinnosť pri vykonávaní služieb srivisiacich s predmetom zrrrluvy.

Za doklady a iné materiály, ktoré budri poskytnuté dodávateíovi zaričelom ich kontroly
mimo sídla odberateťa zodpovedá v celom rozsahu dodávateli, ato až do momentu ich
vrátenia odberateťovi.

Dodávateť sa zaváz;ttje vykonať pre odberateťa služby s odbomou starostlivosťou
a nestranne, vypracovať správu audítora podťa medzinrárodn ch audítorsh. ch
štandardov (ISA), v ktorej vyjadd názor na predmet zmluvy. Dodávateť vypracuje a
predloží nasledovné q stupy:

Správa nezávislého audítora obsahujríca správu o zhode predloženého íinančného
vyliČtovania ÍinanČn ch prostriedkov o Zmluvou o poskytnutí finančn ch
prostriedkov č.20-514-0415, poslrytnut ch X'ondom na podporu umenia.

Dodávateť je oprávnen bť prítomn pri inventarizácii majetku a závázkov čtovnej
jednotky, alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktorej zistil nedostatky.

Štatutárny orgán odberateťa je zodpovedny za predložené doklady, ktoré poskytujri
pravdiv avern; obraz v srilade so zákonom oričtovníctve aza interné kontroly, kíoré
povaŽuje za potrebné pre naplnenie predmetu zmluvy, ktoré neobsahujri v znamné
nesprávnosti, či už v dósledku podvodu, alebo chyby. Odberateť je povinn bez
zbytočného odkladu odovzdať dodávateťovi všetko, čo pre neho získa v srivislosti
s poskytovaním sluŽieb špecifikovan ch v tejto zmluve. Dodávatel' je povinn
odberateťa oboznamovať so skutkov m stavom veci srivisiacej s poskytovaním služieb
podťa tejto zmluvy.

Doilávatell je povinn zachovať mlčanlivosť o všetk ch skutočnostiach, o ktorych sa
dozvedel v srivislosti s poskytovaním služieb špecifikovan; ch v tejto zmluve, v zrrrysle
32 zákona o štatutámom audite, okrem q nimiek stanoven}ch v 32. Zachovanie

mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek na preverenie kvality
auditu podťa intern; ch zásad a postupov SKAU a medzínárodn ch štandardov na
kontrolu kvality (ISQC 1 - kontrola kvality pre firmy, kíoré vykonávajri audity a
Preverenia finanČn; ch vykazov azákazky na ostatné uistbvacie a srivisiace služby).
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9. Dodávateť považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberatelbm pre
plnenie predmetu zmluvy za prísne dóverné. Okruh pracovníkov dodávateťa
zabezpeél$ricich vykonávanie služieb srivisiacich s predmetom zrrluvy bude
odberateťovi vopred písomne oznámeny.

Ak má odberateť povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zrrrysle zákona č.
21112000 Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám aozrnene adoplnení niektorch
zákonov v aktuálnom znení,je povinn zverejniť trito zmluvu a informovať dodávateťa
ojej zverejnení. Ak táto zmluva nie je zverejnená vzmysle uvedeného zákona,
dodávateť nie je povinny poskytrrriť plnenie podl'a tejto zmluvy.

V zmysle Zékona297l2008 10 ods. 10 o ochrane pred legalizaciou príjmov z testrrej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zínene a doplnení niektor ch
zákonov ďalej len ,,zékoď')je audítor povinn overiť, či jeho klient koná vo vlastrom
mene. Ako štatutámy orgán (poverená osoba štafutámym orgánom) podpisom tejto
zmluvy prehlasujem, ,že ,konám ja, ako aj ostatní štatutrárni zástupcovia
a splnomocnené osoby vo vlastnom mene.

IV. Cena

Odberateť je povinn; zaplatiť dodávateťoví za zabezpečenie predmetu zrnluvy cenu
podťa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto ělanku zmluvy.

Odberateť sa zavázuje zaplatiť dodávateťovi za služby poskytnuté avykonané podťa
ělránku II. tejto zmluvy - za auďít podťa štandardov platn ch v Slovenskej rgpublike
vykonan dodávateťom pre odberateťa v sťrlade s člankom II, sumu: 900,00 (slovom:
deváťsto EUR).

Cenu uvedeni v bode 2. tohto čláŇu podťa čl. il. je zaplatí odberatel' na zál<lade
fakt ry vystavenej dodávateťom.

Odberateť sazaváruje uhradiť fakt ru do 7 dní odo dňajej obdržania.

Ceny špeciťrkované v tejto zmluve sťr uvedené vrátane DPH.

Prípadná zmerla rozsahu vykonan; ch služieb špecifikovan ch v predmete zmluvy bude
riešená písomn;im dodatkom k zmluve, podpísan m obidvoma zmluvn}mi stranami.

V. Platnost'zmluvy

Táto zmluva sauzatvárana dobu určitu do30.06.2021.

Táto zmluva je platrrá a ričinná odo dňa jej podpísania oboma 
"rntun 

rYrni stranamil
a zverejnením v registri zml v, ak tejto povinnosti podlieha odberatel].

Odberateť móže t to zmluvu vypovedať formou písomnej qipovede doručenej
dodávateťovi, pričom plati, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej v,,. povede
odberateťa dodávatel'ovi. Vo v povedi uvedie dóvody, ktoré ho viedli k odvolaniu
audítora, alebo odstripeniu od zmluvy v priebehu vykonávania audifu. V pdpade
q povede zmluvy je odberateť povinn dodávateťovi uhradiť odmenu za kony apráce
vykonané v srilade s touto zmluvou do dátumu doručenia v; povede dodávateťovi.

Dodávatel'je oprávneny vypovedať t to zmluvu len zo závažnychdóvodov, najmá ak sa
naruŠila nevyhnutná dóvera medzi ním a odberatel'om, alebo ak odberateť neposkytuje
dodávateťovi potrebn sričinnosť a informácie nevyhnutné pre v kon predmetu
zmluvy. V prípade v}povede zmluvy je dodávateť povinn odovzdať odberateťovi
všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručertia q povede odberateť
zapožiéal (nevďahuje sa na doklady, ktoré dodávateť získal ako dókazy auditu).
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vI. záverečnéustanovenia

Trito zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomn mi dodatkami podpísan mi
obidvoma zmluvn}mi stranami.

Právne vďahy vypl vaj ce z tejto zmluvy sa riadia príslušn; mi ustanoveniami aíkona
č. 5l3ll99l Zb., Obchodn zákonník, v znení neskorších predpisov azél<ona
o štatutámom audite.

Dodávateť zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktoru
spósobil odberateťovi nesprávnym a nekvalitn;im poskytovaním služieb. Nezodpovedá
však za vady, ktor ch pděinou sri nedostatky v dokladoch a in ch materiiiloch
odovzdan ch dodávateťovi odberateťom.

Odberatel] srihlasí so skutočnosťou, že v prípade ak dodávateí zavini svojou činnosťou
škodu odberateťovi, bude možré poskytnriť daje odberateťa poisťovni, v ktorej je
dodávateť poisten;i, a to q lučne za ričelom riešenia tejto poistrrej udalosti.

Odberatel' s hlasí, aby dodávateť v prípade ukončenia plafirosti zmluvy, mohol
komunikovať s nastupujťrcim audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle 32 odsek
6 zákonao štatutámom audite.

Zmhxa sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazykll, pričom každá so
zmluvn ch strán obdrží jeden (l) rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujri, že sri spósobilé na právne kony, že zmluvu uzaweli na
zál<lade vzájomnej dohody ana základe slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili
v tiesni, artí za nápadne nev hodn; ch podmienok, zmluva je urobená v predpísanej
forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak srihlasu s ňou ju
podpísali.
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5.
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y Ži|ine dňa I.06.202l

za ďoďávateťa:

V Čadci, dň a !.06.2O2t

Zaod

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka Kysuckej knižnice v Čadci


