ZMLUVA
o preverení vybraných finančných operácií
uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
medzi
Spoločnosť:
(ďalej len „dodávateľ“)

InfoAudit s.r.o.
Pluhova 2
831 03 Bratislava

Zastúpená:

Ing. Bieliková Mária - konateľ

REG.:

OR: Okr. súd BA I, vl.č.: 17193/B

IČO:

357 459 08

DIČ:

202149565

IČO DPH:

SK2021419565

Bankové spojenie:

ČSOB a.s. č.účtu: 584 977463/7500

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

(ďalej len „odberateľ“)

Žatevná 2
844 02 Bratislava

Zastúpená:

Ing. Ján Sandtner, starosta MČ

IČO:

00603406

DIČ:

2020919120

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., č. účtu 10128032/0200

I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
1. Preverenie vybraných finančných operácií za rok 2011 a to od 1.1.2011 do
31.10.2011 v organizáciách: základná škola Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ
Pri Kríži, ZŠ Nejedlého, príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka,
Dúbravská televízia, s.r.o..
II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Spôsob vykonania preverenia vybraných
dodávateľa
1

finančných operácií a povinnosti

A. Preverenie vybraných finančných operácií bude vychádzať z dohody medzi
dodávateľom a odberateľom. Zameraný bude hlavne na zistenie skutočností, na
základe ktorých by sa dodávateľ domnieval, že vybrané finančné operácie
nevyjadrujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivo a verne finančnú
situáciu preverovanej spoločnosti, výsledky jej hospodárenia a zmeny vo
vlastnom imanii.
B. V náväznosti na predchádzajúci bod ďalej preverenie, či účtovníctvo je vedené
úplne, preukazným spôsobom, správne a v súlade s platnými predpismi
a doporučeniami.

2. Povinnosti dodávateľa
A. Dodávateľ je zodpovedný za poučenie vedenia preverovaných organizácií, že:
•

ich povinnosťou je viesť správne, pravdivé a úplné účtovníctvo a spracovať
finančné operácie tak, aby verne odrážali stav majetku a záväzkov, vlastný
majetok, finančnú situáciu a výsledky hospodárenia,

•

sú zodpovedné za vykonávanie vnútornej kontroly, výber a aplikáciu
účtovných metód a ochranu majetku organizácie.

B. Odberateľ sa zaväzuje zaistiť dodávateľovi prístup k účtovným knihám, účtom
a dokumentom preverovaných organizácií za overované časové obdobie
a v požadovanom čase, rozsahu a podrobnosti, a to súčasne s informáciami a
vysvetlením od zodpovedných zamestnancov preverovaných organizácií,
o ktorých dodávateľ usúdi, že sú pre vykonávané overenie významné.
C. Dodávateľ má právo požadovať vysvetlenie, a to i v písomnej forme a podpísané
zodpovedným zamestnancom preverovanej organizácie, pokiaľ to podľa jeho
názoru, povaha problému vyžaduje.
3. Záverečná správa
A. Dodávateľ vydá záverečnú správu o preverení vybraných finančných operácií,
v ktorej uvedie zistené skutočnosti.
B. Dodávateľ uvedie v tejto správe výhrady, pokiaľ na základe vykonaných testov
identifikuje nesprávnosti, ktoré môžu podstatným spôsobom skresliť údaje vo
vybraných finančných operáciách, pokiaľ vnútorný kontrolný systém vykazuje
významné slabiny, alebo účtovníctvo nie je vedené správne, úplne a preukazne.
C. Dodávateľ má právo uviesť v správe tiež obmedzenie rozsahu overenia, pokiaľ
nebol schopný z objektívnych dôvodov alebo z viny preverovanej organizácie
overiť niektoré podstatné údaje v podkladoch k finančným operáciám.

2

III. Čas plnenia
Preverovacie práce sú predpokladané v rozsahu cca 70 osobohodín nasledovne:
• preverenie za I. –X. mesiac roku 2011 do 16.12.2011.

V. Odmena a platobné podmienky
1. Odmena za práce a činnosti uvedené v predmete tejto zmluvy je stanovená
dohodou vo výške 4 000,00 € (bez DPH).
2. Odmena je splatná na základe čiastkového plnenia na základe vystavených faktúr
do 10 dní od ich vystavenia.
3. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH platná v zmysle zákona o DPH.

V. Platnosť zmluvy
Táto zmluva na vykonanie preverenia vybraných finančných operácií platí do
31.12.2011

VI. Právne predpisy
Právne pomery tejto zmluvy a prípadné spory sa posudzujú podľa slovenských
právnych predpisov a pravidiel konania.

VII. Všeobecné ustanovenia
1. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany
záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a
obojstranne podpísané.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých po jednom
obdrží, po ich podpísaní, každá zo zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Bratislava 30.10.2011

Dodávateľ:

Odberateľ:

Ing. Bieliková Mária-konateľka

Ing. Ján Sandtner, starosta MČ
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