
ZMLUVA

o poskytovaní  audítorských  služieb  uza'vretá podl'a  83 269 ods. 2 zákona  č. 513/1991  zb.,
Obchodný  zákonník  v znení  neskorších  predpisov

I.  Zmluvné  strany

Dodávater:

Odberater:

Ing. Emília  Luptáková,  PM).,

Karola  Adlera  20
841 02 Bratislava,

Audítor  SKAu  č. 1icencie 52

IČO:  32 157 649

IČ DPH: 1025324047
Bankové  spojenie

IČO:
Registrácia:

Bankové  spojenie:

IBAN:

V  zastúpení:

Dobrý  dom, n.o.

Karpatská  3112/24
81105  Bratislava

Nezisková  organizácie

53266064

na Okresnom  súde v Bratislave,  re. Č.OVVS-107790/553/2020-NO
Slovenská  sporiterňa,  a.s.

SK82 0900 0000 0051 7394 0503
PhDr. Matej  Alex,  riaditel'

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

Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,audit" rozumie štatutárny audit definovaný v fl 2,
ods.l zákona  o štatutárnom  audite a pod pojmom,,dodávatel"'  sa rozumie,,štatutárny  audítor"
definovaný  v íS) 2, ods. 2 a 3 zákona  o štatutárnom  audite.

II.  Predmet  zmluvy:

Dodávatel'  sa zaväzuje  zabezpečiť  pre  odberatera  v zmysle  tejto zmluvy:

A, audit účtovnej  závierky  zostavenej  k 31.12.2020  podra  zákona č. 431/2002  Z.z.

o účtovníctve  v znení  neskorších predpisov  (d'alej  len  ,,zákon  o účtovníctve")

a vykonaný  v súlade so zákonom  č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom  audite a o zmene

adoplnení  zákona č. 431/2002  z.z. vznení  neskorších  predpisov  vplatnom  znei

(d'alej  len,,zákon  o štatutárnom  audite").

B, overenie  výročnej  správy  za rok  2020 zostavenej  v zmysle  zákona  o účtovníctve,

III.Vykonanie  predmetu  zmluvy

l.  Dodávatel'  je poviru'iý  vykonávat'  služby  súvisiace  s predmetom  zmluvy  v termínoch

dohodnutých  odberaterom.  Služby  uvedené v článku  II a tejto zmluvy  je dodávater

poviru'iý  vykonat'  najneskôr  do 15.07.2021.  Služby  uvedené  v článku  II  b tejto zmluvy

je  dodávater  povinný  vykonat'  najneskôr  do 15.07.2021.
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2. Odberater je povinný  dodat' dodávaterovi  podklady  nevyhnutné pre potreby výkonu

služieb  súvisiacich  spredmetom  zmluvy,  ato  priebežne  podl'a  požiadaviek

dodávatera. V zmysle S, 22 ods.9 zákona o štahitárnom audite má dodávatel' právo

požadovat', aby mu odberatel' poskytol požadované doklady  ainé  dokumenty,

informácie  a vysvetlenia  potrebné na riadny výkon auditu v ním požadovanej forme,

wátane takých informácií, ktoré sú právne kvalifikované ako osobné údaje podl'a 83 4
ods.l  zákona č. 122/2013 Z.z. Vsúvislosti  so spracovaním  osobných údajov

dodávater pre účely zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou  príjmov

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním  terorizmu  a o zmene a doplnení

niektorých  zákonov (d'alej len zákon č. 297/2008 Z.z.) má dodávatel' ako povinná

osoba postavenie prevádzkovatel'a  vo vzt'ahu k IS osobných údajov, ktorého účel

spracúvania vymedzuje  zákon č. 297/2008 Z.z., a preto bude osobné údaje klienta  na

účel vykonania  starostlivosti  spracúvat' v intenciách F3 19 zákona č. 297/2008 Z.z. bez
súhlasu  dotknutej  osoby.

3. Odberater  je povinný  pre potreby  výkonu'služ'ie'í'  úvedených  v článku."II., písrňa. 'A tejto

zmluvy:

* Predložit'  dodávatel'ovi  v lehote v bode 2. tohto článku všetky ním požadované

doklady  dokumentujúce  hospodársku činnost' odberatera, ktoré sú potrebné  pre

správne  vykonanie  týchto  služieb,

* Zabezpečit'  potrebnú  súčinnost'  pri  vykonávaní  služieb  súvisiacich

s predmetom  zmluvy.

4. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatel'ovi za účelom  ich

kontroly  mimo sídla odberatel'a zodpovedá v celom rozsahu dodávatel', a to až do

momentu  ich  wátenia  odberatel'ovi.

5. Vprípade,  ak odberater nepredloží dodávatel'ovi výročnú správu na overenie,

odberatel'  nie je  vnej  oprávnený  citovať  časti  správy  audítora  vyhotovenej

dodávatel'om.

6. Dodávater sa zaväzuje vykonat' pre odberatera službu s odbornou starostlivost'ou

a nestranne a z auditu vypracovat'  správu audítora podra slovenských audítorských

štandardov (ISA),  v ktorej vyjadrí  názor na účtovnú závierku. Dodávater  vypracuje

a predloží  nasledovné  výstupy:

A) Správa nezávislého  audítora obsahujúca  správu  z auditu  účtovnej  závierky

a správu  k informáciám,  ktoré  sa uvádzajú  vo výročnej  správe.

B) Dodatok  k správe nezávislého audítora obsahujúci  správu k informáciám,  ktoré  sa

uvádzajú  vo  výročnej  správe.

7. Dodávater  je oprávnený byt' prítomný  pri inventarizácii  majetku  a záväzkov  účtovnej

jednotky  alebo vyžiadat'  vykonanie  inventarizácie  v oblasti,  v ktorej zistil  nedostatky.

8. Štatutárny orgán odberatel'a je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá

poskytuje pravdivý  a verný obraz v súlade SO zákonom o účtovníctve  a za interné

kontroly,  ktoré považuje za potrebné pre zostavenie  účtovnej  závierky,  ktorá

neobsahuje významné nesprávnosti, či už vdôsledku  podvodu alebo chyby.  Pri

zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie

schopnosti spoločnosti nepretržite  pokračovat' vo svojej  činnosti,  za  opísanie

skutočností  týkajúcich  sa nepretržitého  pokračovania  v činnosti,  ak je to potrebné,  a za

použitie predpokladu  nepretržitého  pokračovania  v činnosti v účtovníctve,  ibaže  by

mal v úmysle spoločnost' zlikvidovat'  alebo ukončit'  jej činnost', alebo by nemal  inú

realistickú  možnost'  než  tak  urobit'.

Odberatel' je povinný  bez zbytočného odkladu odovzdat'  dodávatel'ovi  všetko,  čo pre

neho získa v súvislosti s poskytovaním  služieb špecifikovaných  v tejto  zmluve.



Dodávater je povinný  odberatel'a oboznamovat' so skutkovýin  stavom veci súvisiacej
s poskytovaním  služieb  podra tejto  zmluvy.

9. Dodávater  je povinný  zachovat' mlčanlivost'  o všetkých skutočnostiach,  o ktorých  sa

dozvedel  vsúvislosti  sposkytovaním  služieb  špecifikovaných  vtejto  zmluve,

v zmysle F3 32 zákona o štatutárnom audite, okrem výnimiek stanovených v F3 32.
Zachovanie mlčanlivosti  sa nevzt'ahuje na zabezpečenie splnenia požiadaviek  na

preverenie kvality  auditu podl'a interných  zásad a postupov SKAu a medzinárodných

štandardov na kontrolu  kvality  (ISQC l-  kontrola  kvality  pre firmy,  ktoré vykonávajú

audity a preverenia finančných  výkazov a zákazky na ostatné uist'ovacie a súvisiace
služby),

lO. Dodávatel'  považuje informácie,  doklady a iné materiály  poskytnuté  odberaterom  pre

plnenie  predmetu  zmluvy  za prísne dôverné.  Okruh pracovníkov  dodávatel'a

zabezpečujúcich  vykonávanie  služieb  súvisiacich  spredmetom  zmluvy  bude
odberaterovi  vopred  písomne  oznámený.

l1. Odberater berie na vedomie, že podra fi 19 odsek 2 zákona o účtovníctve,  dodávatel'
musí byt' schválený ako audítor ročnej účtovnej závierky  na valnom zhromaždení

odberatel'a. Dodávatel' vprípade svojho neschválenia valným zhromaždením je

povinný  vydat' správu audítora s uvedením informácie  v odseku Iné skutočnosti,  že sa
jedná  o dobrovol'ný  audit.

12. Ak má odberater povinnost' zverejňovat' uzatvorené zmluvy v zmysle zákona  č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorýcli

zákonov  vaktuálnom  znení, je  poviru'iý  zverejnit'  túto  zmluvu  ainformovat'

dodávatel'a o jej zverejnení. Ak táto zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného

zákona,  dodávater  nie  je poviru"iý poskytnút'  plnenie  podra  tejto  zmluvy.

13. V zmysle zákona 297/2008 S, 10 ods. 10 o ochrane pred legalizáciou  príjmov  z trestnej

činnosti a o ochrane pred financovaním  terorizmu  a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, (d'alej len,,zákon")  je audítor, daňový poradca alebo ekonomický  poradca

povinný  overiť,  či jeho klient  koná vo vlastnom  mene. Ako štatutárny orgán (poverená

osoba štatutárnym  orgánom) podpisoi'n tejto zmluvy  prehlasujem,  že konám ja  ako aj

ostatní  štatutárni  zástupcovia  a splnomocnené  osoby  vo vlastnom  mene.

IV.  Cena

1. Odberatel' je povinný  zaplatit' dodávatel'ovi  za zabezpečenie predmetu zmluvy  cenu
podl'a  vzájomnej  dohody.

2. Odberatel' sa zaväzuje zaplatit' dodávatel'ovi  za služby poskytnuté  a vykonané podra
článku  II. Tejto  zmluvy  jednorázovo.

*  Audit  účtovnej  závierky  a výročnej  správy -  uskutočnený  do 15.07.2021.
3. Sumy uvedené v bode 2 tohto článku podl'a čl. II je dodávater oprávnený faktúrovat'

odberatel'ov

Po odovzdaní  správy audítora  470,00 Eur plus DPH, spolu 564,00 Eur.

4. Odberatel' sa zaväzuje uhradit'  faktúru  do 15 dní odo  dňa  jej  doručenia.

5. Ceny špecifikované  v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávater  je oprávnený

k uvedeným  cenám fakturovat'  DPH podl'a  platných  právnych  predpisov.

6. Kuvedeným  cenám je  dodávater oprávnený  fakturovat',  vzmysle  zákona

o štatutárnom audite, výdavky  účelovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením

dohodnutých  prác, ktoré budú vopred konzultované  s odberatel'om.

7. Prípadná zmena rozsahu vykonaných  služieb špecifikovaných  v predmete zmluvy

511d3, 1iBQ@y14 pi3@p"í'qýI'H dOďatltHOm l( z1'H1By(5, p@dpi53y1ýH Obidl!Oma  zl,lHyllýl'Ili
stranami.
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V. Platnost'  zmNuvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. platí pre audit účtovnej závierky
uskutočnenej  k 31.12.2020.

2. Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými  stranami.

3. Odberatel' môže túto zmluvu vypovedat' formou písomnej výpovede doručenej

dodávatel'ovi, pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede

odberatel'a dodávatel'ovi. Vo výpovedi uvedie dôvody, ktoré ho viedli k odvolaniri

audítora, alebo odstúpenie od zmluvy v priebehu vykonávania auditu. V prípade

výpovede zmluvy je odberatel' povinný dodávatel'ovi uhradit' odmenu za úkony

a práce vykonané v súlade s touto zmluvou  do dátumu doručenia výpovede
dodávatel'ovi.

4. Dodávatel' je oprávnený vypovedat' túto zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä  ak

sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním aodberatďom  alebo ak odberatela
neposkytuje dodávaterovi potrebnú súčinnost' ainformácie  nevyhnutné pre výkon

predmetu zmluvy. Vprípade výpovede zmluvy je dodávatel' povinný  odovzdat'

odberaterovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede

odberatel' zapožičal. Nevzt'ahuje sa to na doklady, ktoré dodávatel' získal  ako dôkazy
auditu.

VI.  Záveíečné  ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné menit' a doplňovat' iba písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma  zmluvnými  stranami.

2. Právne vzt'ahy vyplývajúce  z tejto zmluvy sa riadia príslušnými  ustanoveniami zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vznení neskorších predpisov  azákona
o štatutárnom  audite.

3. Dodávater zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy aza  škodu,  ktorú

spôsobil odberaterovi nesprávnym a nekvalitným  poskytovaním služieb. Nezodpovedá

však za vady, ktorých príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch
odovzdaných  dodávaterovi  odberaterom.

4. Odberater súhlasí so skutočnost'ou, že v prípade ak dodávatel' zaviní svojou činnost'ou

škodu odberatel'ovi, bude možné poskytnút' údaje odberatel'a poist'ovni, v ktorej  je

dodávatel'  poistený,  a to výlučne za účelom  riešenia  tejto  poistnej  udalosti.

5. Odberatel' súhlasí, aby dodávater vprípade ukončenia platnosti zmluvy,  mohol

komunikovat' s nastupujúcim audítorom /audítorskou spoločnost'ou v zmysle 83 32
odsek  6 o štatutárnom  audite.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli  na

základe vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu neuzatvorili

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva  je urobená v predpísanej

forme. Zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu  s ňou  ju
podpísali.

V Bratislave  25.06.2021 V Bratislave  25.06.2021

Ing. Emília  Luptáková,  PhD.

Statutárny  audítor
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za odberatel'a

PhDr.  Matej  Alex,

Riarlitr1'


