
ZMLUVA
o vykonaní prác súvisiacich s uplatňovaním zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a 

zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade výkonom auditu uzatvorená v zmysle
Obchodného zákonníka

Rok 2013

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:        Obec Devičany
          935 04 Devičany č. 75

Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Slížiková, starostka obce
                        IČO: 00587508
                        DIČ: 2021041814

Vykonávateľ:          Interaudit Levice, spoločnosť s ručením obmedzeným
          Záhradná 4, P.O.Box 147, 934 80 Levice

  zastúpenie: Ing. Michal Lacko, konateľ spoločnosti
IČO: 31420800
DIČ: 2020402186

      IČ DPH: SK 2020402186

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je výkon prác:
1. Kontrola rozpočtovníctva a účtovníctva obce za rok 2013
2. Audítorské  overenie  ročnej  účtovnej  závierky  a  záverečného  účtu  obce  za  rok  2013  a

výročnej správy.

III. Termín a spôsob plnenia zmluvy

1. Bod II. zmluvy – v súlade s harmonogramom prác na ročnej účtovnej závierke za rok 2013

IV. Dohodnutá cena za výkon prác a spôsob fakturácie

1. Za úkony uvedené v časti II. zmluvy je určená cena dohodou v zmysle zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách vrátane DPH vo výške 450,- eur, slovom: štyristotridsať eur,  z toho DPH 20%
je 90,- eur.

2. Faktúry uhradí objednávateľ do 10 dní od doručenia faktúry.
3. Správa nezávislého audítora bude odovzdaná objednávateľovi po úhrade faktúry.

V. Súčinnosť a záväzky zmluvných strán

Objednávateľ:
 poskytne vykonávateľovi údaje, informácie a súčinnosť potrebnú pre výkon prác,
 vytvorí pracovníkom vykonávateľa podmienky na riadny výkon činnosti.



Vykonávateľ:
 vykoná práce pri plnení predmetu zmluvy nestranne a na zodpovedajúcej odbornej úrovni,
 pri výkone prác bude vychádzať z potrieb objednávateľa a platných predpisov, 
 dodrží mlčanlivosť a získané informácie o organizácii neposkytne tretím osobám bez súhlasu

objednávateľa, okrem zákonnej povinnosti výpovede.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpísania a účinnosť deň po dni jej zverejnenia na
webovom sídle obce Devičany. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a konči vykonaním prác
podľa predmetu zmluvy.

2. Vecná náplň, termíny plnenia môžu byť podľa požiadaviek objednávateľa doplnené,  čím
dôjde k prípadnej úprave dohodnutej ceny.

3. Zmluvy obdržia: objednávateľ – 1x
          vykonávateľ – 1x

V Leviciach, dňa 06.05.2014

Za vykonávateľa:                                                                 Za objednávateľa:


