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ZMLUVA 

 
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. , 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

číslo zmluvy: 01 - 21 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

I. Zmluvné strany: 

 

Dodávateľ:  Ing. Emília Franeková, č. licencie 468 

   so sídlom: 027 41 Horná Lehota 180 

   IČO:    31912681 

   DIČO:   1021322577 

   IČ DPH: SK1021322577 

   Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Dolný Kubín  

   Č.Ú.: SK75090000000000054217878 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Odberateľ:  Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

   Zastúpená: Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ 

So sídlom: Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín,  

IČO:   36145262 

DIČO:  2021433612 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

          Č. ú.:   SK16 8180 0000 0070 0048 0093 

 (ďalej len „Odberateľ“) 

 

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

II.  Predmet Zmluvy: 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy uskutočniť 

preverenie zhody  predloženého vyúčtovania so Zmluvou o poskytovaní finančných zdrojov 

od Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto, podľa bodu 6.3 

tejto zmluvy a v zmysle medzinárodného audítorského štandardu ISAE 3000 vydaného 

Medzinárodnou federáciou účtovníkov. 
 

 

 

III. Vykonanie predmetu Zmluvy: 

1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom Zmluvy v termínoch 

dohodnutých s Odberateľom do 7. júna 2021.  
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2. Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II.  predložiť 

dokumentáciu do 31. mája 2021 a zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní tejto 

služby. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre Odberateľa služby s odbornou starostlivosťou 

a nestranne  a z preverenia vykoná potvrdenie podľa účtovného štandardu ISA 3000  

4. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých  

a dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluvy, a to aj po 

ukončení platnosti a účinnosti tej Zmluvy.  

5. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre 

plnenie predmetu Zmluvy za prísne dôverné. Okruh pracovníkov Dodávateľa 

zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy bude 

Odberateľovi vopred písomne oznámený. 

 

 

 

IV.  Cena: 

1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie predmetu Zmluvy cenu 

podľa dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku Zmluvy. 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa 

článku II., písm. dohodnutú cenu      375,- €  

DPH           75,- € 

Spolu fakturovaná suma       450,- €  

3. Sumu uvedenú v bode 2. tohto článku podľa čl. II. je odberateľ povinný zaplatiť  na 

základe predfaktúry do 10 dní po prijatí dokladu. (ak Vám bude treba skôr do 

vyúčtovania) 

4. Dodávateľ po odovzdaní „Potvrdenia“ vystaví vyúčtovací fakturačný doklad do 5 

pracovných  dní. 

 

 

 

V. Platnosť Zmluvy: 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia preverenia. 

Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom 

zverejnenia.  

 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia: 

1. Práve vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákona o štatutárnom 

audite. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy a za škodu, ktorú spôsobil 

Odberateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za 

chyby, ktorých príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných 

Dodávateľovi Odberateľom 
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3. Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak Dodávateľ zaviní svojou činnosťou 

škodu Odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje Odberateľa poisťovni, v ktorej je 

Dodávateľ poistený, a to výlučne za účel riešenia tejto poistnej udalosti. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo 

Zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis. 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 05. 03. 2021   V Dolnom Kubíne, dňa 05. 03. 2021 

 

 

za Dodávateľa      za Odberateľa 

 

   

–––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Emília Franeková v. r.             Mgr. art. Roman Večerek v. r. 

                        audítor                           riaditeľ 


