ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzavretá medzi

Objednávateľ: Obec Raslavice
Zastúpená: Ing. Antonom Lamancom, starostom obce
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
Audítor:

Ing. Marta Dvorská
Tehelná 10, 085 01 Bardejov
Licencia SKAU č. 361
IČO: 42086043
DIČ: 1022334544
bankové spojenie: UniCredit Bank Bardejov, číslo účtu 6791702005/1111

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Služby sa poskytujú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení
zmien a dodatkov a v súlade so Zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite
a dohľade nad výkonom auditu
Čl. 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je audit konsolidovanej účtovnej závierky Obce Raslavice,
ktorá bola zostavená za rok 2012 podľa zákona o účtovníctve a podľa
Opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008, č. MF/27526/2008-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej
správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej
účtovnej závierky vo verejnej správe.
Konsolidovaný celok obce Raslavice je k 31.12.2012 tvorený nasledovnými
účtovnými jednotkami: obec Raslavice, rozpočtová organizácia Základná škola
Raslavice, rozpočtová organizácia Základná umelecká škola a Obecný podnik
Raslavice, s. r.o.
2. Na základe vykonania prác podľa bodu 1 výsledkom auditu je:
a) vydanie správy audítora o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012
b) vypracovanie listu odporúčaní, pokiaľ audítor pri audite zistí nedostatky.
3. Audit sa vykoná v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ďalej
len „ISA“). Podľa týchto štandardov sa má audit naplánovať a vykonať tak, aby
audítor získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov na základe testov, ktoré
dokladujú sumy a iné údaje uvedené v účtovnej závierke. Audit ďalej obsahuje
zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných
odhadov, ktoré uskutočnil štatutárny orgán, ako aj zhodnotenie prezentácie
účtovnej závierky ako celku. V dôsledku charakteru testov a iných
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prirodzených obmedzení auditu ako aj vedenia účtovníctva a systémov
u obchodných partnerov, existuje nevyhnutné riziko, že niektoré nesprávnosti
ostanú neodhalené.
4. Za vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky zodpovedá štatutárny
orgán obce. Táto zodpovednosť zahŕňa adekvátne vedenie účtovných
záznamov a vykonávanie postupov internej kontroly, výber a aplikáciu
účtovných zásad a ochranu majetku obce.
Čl. 3
Vykonávanie auditu
1. Predpokladaný časový rozvrh služieb:
Plánovanie auditu, audítorské postupy, záverečné práce auditu september až
október 2013.
Vypracovanie návrhu správy a listu odporúčaní do 15.10.2013.
Termíny sa môžu zmeniť podľa okolností na základe dohody obidvoch strán.
Objednávateľ predloží konečnú hlavnú účtovnú knihu, účtovný denník,
zborník, účtovné výkazy, poznámky a všetky údaje potrebné pre audit do
23.9.2013.
2. Postup auditu je oprávnený s audítorom prerokúvať – Mária Cunderová,
ekonómka obce. Termín sa dohodne vzájomne.
3. Návrh správy a list odporúčaní sa pred ich definitívnym vydaním prediskutujú
so starostom obce.
Čl. 4
Cena a spôsob úhrady
1. Cena za služby uvedené v článku 2 je 350,00 EUR. Fakturovať sa bude po
prerokovaní návrhu správy audítora.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní po jej predložení.
Čl. 5
Všeobecné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
týkajúcich sa druhej zmluvnej strany, s výnimkou informácií, ktoré sú
všeobecne známe. Dôverné informácie nesmú byť použité na iné účely, ako
k plneniu tejto zmluvy.
2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len písomne a so
súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží po
podpise obec a druhé audítor
V Raslaviciach 23.9. 2013

Ing. Anton Lamanec
starosta obce
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Ing. Marta Dvorská
audítorka

