
Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 25.6.2009
o poskytovaní audítoľských služieb

Čt.I.
Zmluvné stľany

Dodávatel':
Spoločnosť : RVC Senica s.ľ.o.' licencia SKAU číslo: 302 (ďalej len,,Dodávateľ")
So sídlom : M.Nešpora925l8,905 01 Senica
Zastupená : Ing.TeľéziaUrbarlová, konateľ spoločnosti
IČo : 36259560
IČ DPH : SK 2021796326
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Senica, č.účtu :501938226710900

IBAN: SK4909000000005019382267,SWIFT: BIC: GIBASKBX
Telefon : 0905 I 410 997 Fax : 034 I 651 58 40
Spoločnosť je zapisanáv obchodnom ľegistri okĺesného súdu Trnava, odd.: Sľo, vložka č.:
14727lT

a
Odberatel':
Obec
Sídlo
V zastúpení
ICO
DIČ
Bankové spojenie

Telefón

obec Kľajné ( ďalej len,,obec" )
91616 Kĺajné
JUDr. Ján Konečník, starosta obce
00311715
2021079698
Prima banka Slovensko, a.s., č'účtu:061 838 1 00 Il5600
IBAN: SKI 15600000000061 838 1001
SWIFT: BIC: KOMASK2X
0341778612r

vafuarajitento dodatok k zmluve o poskýovaní audítoľských sluŽieb

Mení sa člrĺnok III:
cl. ilI.

Práva a povinnosti zmluvných stľán

1. Pľáva a povinnosti dodávatel'a:
a) Dodávateľ vykoná audit v súlade so zákonom o štatutárnom audite, ako aj v súlade

s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Uvedené štandardy vyžaďuji, aby sa
audit naplánoval a vykonal tak, aby audítoľ získal primerané uistenie, že ičtovná
závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zaľŕi:^a overenie dôkazov na
zélĺllaďe testov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje uvedené v účtovnej závierke. Audit
ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie
významných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie účtovnej jednotky, ako aj

zhodnoteni e pr ezentácie účtovnej záv ierky ako celku.
b) Dodávateľ sa bude zameriavať na zistenie účinnosti fungovania systému účtovníctva a

systému internej kontroly.
c) Dodávateľ uvedie v správe audítora výhrady, pokiaľ na základe pľevedených testov

identiťrkuje nesprávnosti, ktoľé môŽu podstatným spôsobom skĺesliť údaje v účtovnej
závierke, pokiaľ inteľný kontrolný systém vykazuje významné nedostatky, alebo
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účtovníctvo nie je vedené správne, úplne, preukázateľne' z-roztlrrliteľne a spôsobom

zaručujúcim trvalosť účtovných zäzĺamov'
d) Dodávateľ má pľávo poža-dovať' vysvetleni., 1 to aj v písomnej foľme a
-'/ 

podpísané zodpovedným zamestnaňom, pokiaľ to podl'a jeho názoru povaha

pľoblému vyžaduje.
e) Dodávatel'má právo uviesť vo svojej spľáve tiež obmedzenie rozsahu oveľenia, pokiaľ

nebol schopny) objektívnych dôvájov a|ebo zviny účtovnej jednotky overiť niektoré

podstatné údaje v účtovnej závierke'
f) Dodávateľ poskytne iné ňformácie ako sú výsledky auditu len v rozsahu, v akom si

ich počas auditu všimne z dôvodov, Že 
'odit 

nie je naplánovaný tak, aby zisťoval

všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vnútomých kontrolných systémov alebo

spľacovania účtovnej závierky'
g) óodávateľ je povinný výkonať pľedmet zmluvy v termínoch dohodnutých

s odberateľom äjn.skór dó konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom

období, za ktoré sa účtovná závierka zostavuj e'

h) Dodávateľ:" p""i*y odberatel'a oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej

s poskýovaním služieb podľa tejto zmluvy' 
ídla účtovneji) zä aoklaay a inó mateiiály pľévzaté za účelom ich kontroly mimo s-/ 

jednotky zodpovedá v celom rozsahu aŽ do ich vrátenia Dodávateľ. Po vykonaní

slúieb uvedeilých v čl.11 ods.1 je Dodávateľ povinný bez zbytoiného odkladu vrátiť

odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté'

j) V prípade, Že odĹerateľ nepredloŽí Doáávateľovi výľočnú spľávu na overenie'

odberateľ nie je v nej oprávnený citovať časti audítorskej správy vyhotovenej

Dodávateľom.
k) Dodávateľ je povinný zachoválvať mlčanlivosť o všethŕch skutočnostiach, o ktoľých

sa dozvedel v súvisíosti s poskýovaním sluŽieb špecifikovaných v.tejto zmluve,

v zmysle $ 32 zákona o štatutámóm audite, okľem výnimiek stanovených v $32, a to

aj po-ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy'

D Dodávateľ pouäz.r;" informácie, doklädy a iné mateľiály poskytnuté odberateľom pre

plneniepľedmetuzmluvyZapľísne-dôverné..okruhpľacovníkovDodávatel'a
zabezpečujúcich vykonávanie .t,'zĺ"u súvisiacich s predmetom zmluvy bude

odberateľovi vopred písomne oznámený'

m) Dodávateľ je äpraŕneny byt' pľítomný -pri inventarizácii majetku azáväzkov

auditovaného sudektu át.uó uyziadať vykonanie inventarizácie v oblasti, v ktoľej

zistil nedostatkY.
n) Dodávateľ sa nezameľiava na odhaľovanie spľeneveľy.

2, Práva a povinnosti odbeľatel'a:
a) Povinnosťou odberateľa je viesť účtovníctvo správne, Ĺrplne' preukázateľne'

zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtóvných záznamov a spľacovat'

účtovnú ,auieľkriuk, aby poskytävala veľný a pravdivý obraz o ťrnančnej situácii

účtovnej j.ĺ*ity a vyslädtoch jej hospodáľenia v súlade so slovenským zákonom

o účtovníctve.
b) odbeľateľ je zodpovedĺý za zostavenie účtovnej zävĺerky, ktoľá poskytuje pľavdiý

a verný obrazu .ilud. só zákonom o účtovníctv e a zainterné kontľoly, 1ĺÍoré povaŽuje

Za potrebnJ pr" zostavenie účtovnej závíerky, ktorá neobsahuje ýznarĺlne
nesprávnosti, ti uz vdôsledku podvodu alebo chyby. Táto zodpovednosť zahÍia

adekvátne uĹĺ.nĺ. účtovných ,Ärnu^o, a vykonávanie postupov internej kontroly,

výber a aplikáciu účtovnýcĹ zásaďa ochranu majetku účtovnej jednotky'
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c) odbeľateľ sa zaväzuje zaistiť Dodávateľovi prístup k účtovným knihám, účtom,
zmluvám a ostatným dokumentom za akékoľvek časové obdobie v požadovanom čase'
rozsahu a podrobností, a to súčasne s infoľmáciami a vysvetlivkami od zodpovedných
zamestnancov odbeľateľa, o ktorých audítor usúdi, Že sú pľe výkon auditu významne.

d) odberateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu
súvisiacich s predmetom zmluvy, a to pľiebeŽne podľa požiadaviek dodávatel'a.
V zmysle $ 22 ods.9 zákona o štatutárnom audite, audítor má pľávo požadovať, aby
mu auditovaný subjekt poskytol doklady a iné dokumenty, infoľmácie avysvetlenia
potrebné na riadny výkon štatutárneho auditu v ním požadovanej foľme, wátane
takých informácií, ktoré sú pľávne kvalifikované ako osobné údaje podľa $ 2 zákona
č.I8l20l8 Z.z. o ochľane osobných údajov.

e) Dodávateľ spľacúva a chľáni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia
Európskeho Paľlamentu a Rady (EU) 20161679 z27. apľíIa2016 o ochĺane fyzických
osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) (ďalej len
,,GDPR") azákona č.18/2018 Z,z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej \en ,,Zákon o ochľane osobných údajov"), ako aj so
všetkými všeobecne záväzĺými pľávnymi pľedpismi, ktoľé ich vykonávaj,í. Počas
pľedzmluvných vďahov ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany
dodávateľa, o dberatel' môže poskytovat' dodávateľovi o sobné údaj e rôznych ý zický ch
osôb. odberateľ týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávateľovi
poskytnúť. Dodávateľ sa pľe účely tejto zmluvy povaŽuje za prevádzkovateľa týchto
osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR al alebo $ 5 písm. o) Zákona o ochĺane
osobných údajov.

0 V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely zákona
é.29712008 Z.z. oochľane pľed legalizáciou pľíjmov ztrestnej činnosti aoochĺane
pred financovaním terorizmu a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon č,.29712008 Z.z,) má dodávateľ ako povinná osoba postavenie prevádzkovateľa
vo vďahu k IS osobných údajov, ktorého účel spľacúvania vymedzuje zákon
č,.29712008 Z.z., apreto bude osobné údaje klienta na účel vykonania starostlivosti
spracúvať v intenciách $ 19 zákonač.297l2008 Z.z.bez súhlasu dotknutej osoby.

g) odbeľateľ zabezpeči potrebné informácie, doklady a dokumentáciu a to foľmou
potvľdení od jeho obchodných partneľov aprávnych zástupcov odberateľa podľa
požiadaviek Dodávateľa.

h) Za účelom dodľžania termínov je nevyhnutné, aby odberateľ poskytoval
Dodávatďovi poŽadované infoľmácie včas a pľesne podľa požiadaviek Dodávatel'a.

i) odberateľ je povinný pre potľeby výkonu služieb tejto zmluvy zabezpeiiť potrebnú
súčinnosť pľi vykonávaní sluŽieb súvisiacich s pľedmetom zmluvy. odbeľateľ určí
preď začatím auditu jedného zamestnanca, ktoý bude zodpovedný za kooľdináciu
vďahov s Dodávateľom a za plnenie administľatívnych a iných požiadaviek v zmysle
predmetu tejto zmluvy.

j) odbeľateľ súhlasí k nahliadnutiu do spisu audítora osobe vykonávajúcej pľevierku
kontroly kvality zäkazky v zmysle ISQC 1. Meno a priezvisko audítoľa
vykonávajúceho previerku kontroly kvality bude nahlásené dodatočne formou
oznétmenia.

k) Pľed skončením auditu odberatel' pľipľaví vyhlásenie týkajúce sa významných
skutočností. Vyhlásenie nebude mať skorší dátum, ako je dátum spľávy audítoľa.

l) Všetky spľávy alebo iné mateľiály vypľacované Dodávateľom pľe odberateľa sa
povaŽujú Za dôveľné' slúŽia pre internú potrebu účtovnej jednotky a bez
predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa nesmú byť poskytnuté tľetím stľanám. Súhlas
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(-

sa nevyŽaduje v prípade poskytnutia správy audítora o audite a pľipojenej účtovnej
záv\erky pre účely ich zveľejňovania a,vykazovania pľe všeobecné účely. Všetky
infoľmácie a mateľiály, ktoré získal Dodávatel'pre účely overenie účtovnej závierky
súvisiace s odberateľom a auditom sú majetkom Dodávatel'a.

m) Pľi zostavovaní účtovnej jednotky je štatutrĺľny orgán zodpovedný za zhodnotenie
schopnosti účtovnej jednotky nepretrŽite pokľačovať vo svojej činnosti, za opísanie
skutočností týkajúcich sa nepretľŽitého pokľačovania v činnosti.

n) odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať dodávatel'ovi všetko, čo pre
neho získa v súvislosti s poskytovaním služieb špeciťrkovaných v tejto zmluve.

o) odbeľateľ poskytne audítorovi,,Správy kontrolóľď'.
p) odbeľateľ poskytne audítorovi,,Uznesenia obecného zastupiteľstvď'.
q) odberateľ v pľípade potreby zabezpečí pľe audítora vhodné priestory na výkon auditu.
r) Ak má odberateľ povinnosť zverejňovať uzatvoľené zmluvy v zmysle zál<ona

č.21112000 Z.z' o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoqých
zákonov v aktuálnom zneni, je povinný zverejniť túto Zmluvu a informovať
dodávatel'a o jej zverejnení. Ak táto zmluva nie je zveľejnená v zmysle uvedeného
zákoĺa, dodávateľ nie je povinný poskytnúť sluŽby podľa tejto Zmluvy.

s) V zmysle ustanovenia $ 10 ods. 10 zäkona č,29712008 Z.z. o ochľane pred
legalizáciou pľíjmov z trestnej činnosti a o ochľane pred financovaním teľorizmu
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon") je audítor povinný
overiť, či jeho klient koná vo vlastnom mene. Ako štafutáľny orgán podpisom tejto
zmluvy prehlasujem, Že konám ja ako aj ostatní štatutĺíľni zástupcovia a splnomocnené
osoby vo vlastnom mene.

Mení sa članok VI:
v
cl. vL

Záverečné ustanovenia

6. Dodatok k zmluve sa vzťahuje na audity podľa člrínku II. vykonané zarck2}l8 a neskôr.
7. o-statné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
8. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo Zm|uvných
stran obdrŽí jeden (1) ľovnopis.

V Kĺajnom, dňa 3. }úna20l9

DoDÁvaľp
Ing. T erezia Urbanová, konateľ

oBEc KRAJNÉ
yl6 16 KraJné 52
lČo:003íĺ715

tlČ:2021079698

starosta obce

1

OD
JUDr. Jan

ďffi'#'ď''ffi',ffi'
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