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OLÚP n. o., Predná Hora 

Zmluva o audítorskom overení   

uzavretá podľa §§ 591 až 600 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 

423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

Objednávateľ:           Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., Predná Hora 

Sídlo:                                      Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň  

Zastúpený:                            MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ                                               

IČO:                        37 954 920 

DIČ:            2022037215 

DIČ:            2022037215 

IČO DPH:   SK2022037215 

Bankové spojenie:          VUB a.s. Revúca  

Číslo účtu:            55237-582/0200 

IBAN:     SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:     SUBASKBX 

Rozhodnutie o registrácii:      Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

Vykonávateľ:                       DOMINANT AUDIT, s.r.o. 

     Audítorská spoločnosť zapísaná v zozname SKAU Licencia č. 319 

Sídlo:        J. Zemana 99, 911 01  Trenčín 

Zastúpený:                         Ing. Jana Tomšíková, konateľ spoločnosti 

IČO:                                     43 869 653  

DIČ:                                     2022512338 

IČ DPH:                               SK2022512338  

Bankové spojenie:           SLSP, a. s., pobočka Trenčín 

Číslo účtu:                  0274594563/0900 

IBAN:     SK66 0900 0000 0002 7459 4563 

BIC:     GIBASKBX 

Registrácia:                        Obchodný register OS, Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 19867/R 

ďalej len „Audítorská spoločnosť“ 

 

1. Predmet zmluvy 

1.1. Audítorská spoločnosť  sa zaväzuje v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok   v nej 

uvedených pre objednávateľa zabezpečiť výkon nezávislého štatutárneho auditu v štruktúre:  

a) audítorské overenie riadnej účtovnej závierky k 31. decembru 2020 zostavenej podľa  

slovenských právnych noriem pre vedenie účtovníctva, a zostavenie účtovnej závierky, t.j. 

overenie preukaznosti, úplnosti a správnosti účtovnej evidencie, 

b) posúdenie, či údaje v účtovnej závierke verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, finančnú 

situáciu, čerpanie rozpočtu a hospodársky výsledok OLUP n.o., 

c) overenie sprievodných informácií  účtovnej závierky zverejnených vo výročnej správe 

OLUP n.o.  za rok 2020, či sú konzistentné s auditovanou účtovnou závierkou a s názorom 

audítora, ktorý je uvedený v správe audítora, okrem ostatných informácií 

(finančných  nefinančných údajov) účtovnej závierky zverejnených v tejto výročnej správe, 

d) vypracovanie audítorskej správy s vydaním názoru na zostavenú účtovnú závierku, 

1.2. Audítor poskytne objednávateľovi päť vyhotovení správy o audite účtovnej závierky 

v slovenskom jazyku a informačný list manažmentu organizácie. 

  

2. Termíny plnenia 

2.1 Overenie účtovnej závierky vykoná audítor formou overovania účtovných dát na základe 

pracovného plánu, ktorý si zmluvné strany dohodnú písomne pred začatím auditu. 

2.2 Objednávateľ predloží audítorovi konečnú verziu účtovnej závierky za rok 2020 potrebnú  pre  

vypracovanie audítorskej správy do 19.02.2021. 

2.3 Audítor predloží audítorskú správu s výrokom audítora za rok 2020  do 26.02.2021. 
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2.4 Audítor predloží dodatok správy audítora o konzistentnosti údajov účtovnej závierky 

zverejnených vo výročnej správe objednávateľa za rok 2020 do 14 dní od predloženia výročnej 

správy. 

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu vykonania overenia účtovnej závierky. 

3. Cena a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť audítorovi za predmet zmluvy uvedený v čl. 1 dohodnutú  

cenu v zmysle zákona o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2. Zmluvná cena bez dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých nákladov spojených so 

zhotovením a dodaním predmetu zmluvy sa stanovuje vo výške  1.800,- € (slovom: 

jedentisícosemsto euro). 

3.3. Fakturácia za poskytnuté služby podľa tejto zmluvy bude uskutočnená naraz, pričom 

zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny až po riadnom a včasnom splnení všetkých  

povinností podľa   tejto  zmluvy, pričom predmet zmluvy  budeme  považovať za ukončený  

splnením dohodnutých podmienok  podľa čl. 1. 

3.4. Splatnosť faktúry je 30 dní. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť od jej doručenia k 

objednávateľovi. 

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň 

splatnosti uvedený na faktúre prípadne posunutý v zmysle bodu 3.4. tohto článku bude 

fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa. 

3.6. V prípade, že sa zvýši, alebo zníži rozsah predmetu zmluvy, obe zmluvné strany sa dohodnú 

v osobitnom dodatku k tejto zmluve o výške osobitnej odmeny. 

3.7. Faktúra musí obsahovať tieto predpísané náležitosti: 

a) označenie faktúry a jej evidenčné číslo 

b) názov a sídlo povinnej a oprávnenej strany vrátane adries 

c) predmet dodávky a deň jej splnenia, prípadne čiastočného splnenia 

d) deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti 

e) názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

f) s objednávateľom prerokovanú a odsúhlasenú sumu k fakturácii 

g) sadzbu DPH, faktúrovanú sumu bez DPH, celkovú faktúrovanú sumu s DPH 

Súčasťou faktúry je aj rozpísanie DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie 

 

4. Zmluvné pokuty a sankcie 

4.1. Pri oneskorenom zaplatení faktúry je zhotoviteľ oprávnený žiadať úrok z omeškania 0,01% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% z celkovej ceny predmetu 

zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 

4.2. Pri oneskorenom plnení služby v zmysle predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený žiadať 

úrok 0,01% z celkovej sumy za každý deň omeškania dodávky, najviac však do výšky 5% 

z celkovej ceny predmetu zmluvy. Základom pre výpočet budú ceny bez DPH. 

4.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v 

akej výške vznikne druhej strane škoda. 

4.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní 

odo dňa ich uplatnenia. 

 

5. Práva a povinnosti vykonávateľa 

5.1 Audítorská spoločnosť je povinná pri poskytovaní služieb dodržiavať ustanovenia predmetnej 

zmluvy. 

5.2 Audítorská spoločnosť je povinná dodržiavať mlčanlivosť v zmysle platnej legislatívy, o 

všetkých záležitostiach, s ktorými sa oboznámi v súvislosti so svojou činnosťou pre 

objednávateľa s výnimkou tých prípadov, v ktorých ho objednávateľ od tejto mlčanlivosti 

oslobodí alebo ak má zákonnú povinnosť výpovede. 

5.3 Audítorská spoločnosť sa v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite  a v súlade 

s  Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA) zaväzuje: 

a) preskúmať a overiť účtovnú závierku objednávateľa zostavenú k 31.12.2020, ako aj jeho 

hospodárenie, podať správnej rade  informácie o výsledku overovania v podobe listu  

s návrhom odporúčaní, 

b) audítorské overenie naplánovať a vykonať tak, aby audítorská spoločnosť získala 

objektívne presvedčenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti,  
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c) v audítorských postupoch overiť dôkazy výberovým spôsobom tak, aby boli zdokladované 

sumy vykázané v účtovnej závierke, 

d) do 14 dní po ukončení audítorských prác predložiť správnej rade OLUP n.o. audítorskú 

správu s vyjadrením názoru audítora na zostavenú účtovnú závierku ako celok. 

5.4 Audítorská spoločnosť sa ďalej zaväzuje: 

a) postupovať pri plnení tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s Etickým 

kódexom  a Zákon o štatutárnom audite  a v súlade s Medzinárodnými audítorskými 

štandardami, 

b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s touto zmluvou, pokiaľ ho Objednávateľ tejto povinnosti písomne nezbaví. Zachovanie 

mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie plnenia požiadaviek na preverenie kvality 

auditu podľa interných zásad a postupov audítora a medzinárodných štandardov na kontrolu 

kvality (ISQC 1 – kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenia 

finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby). 

5.5 Audítorská spoločnosť vyhlasuje, že: 

a) spĺňa všetky predpoklady a má všetky oprávnenia potrebné pre poskytovanie plnení podľa 

tejto zmluvy, 

b) neexistujú prekážky výkonu auditu ani prekážky nezávislosti audítora, ako sú tie, ktoré sú 

stanovené Zákonom o štatutárnom audite, 

c) má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu s poistným krytím minimálne vo 

výške 10-násobku odmeny za vykonanie auditu. 

d) v súvislosti so spracovaním osobných údajov pre účely zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu má 

audítorská spoločnosť ako povinná osoba postavenie prevádzkovateľa vo vzťahu k IS 

osobných údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákon č. 297/2008 Z.z., a preto bude 

osobné údaje Objednávateľa na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách §19 

zákona č. 297/2008 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby. Audítorská spoločnosť spracúva 

a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadeniami EU 2016/697 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 65/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov ako aj so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

ktoré sa vykonávajú. Počas samotného poskytovania služieb, objednávateľ nemôže 

poskytovať Audítorskej spoločnosti osobné údaje rôznych fyzických osôb. Objednávateľ 

týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje audítorskej spoločnosti poskytnúť. 

Audítorská spoločnosť sa pre účel tejto Zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto 

osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a/alebo §5 písm. o) Zákona o ochrane 

osobných údajov.  

5.4. Audítorská spoločnosť preverí, či v zmysle zákona č. 297/2008 §10 ods. 10 o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom 

znení osoba,  ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti, koná vo vlastnom mene.  

5.6 Audítorská spoločnosť vykoná overenie v súlade so Zákonom o štatutárnom audite a v súlade 

s medzinárodnými audítorskými štandardami. 

5.7 Audítorská spoločnosť zabezpečí overovanie tak, aby umožnilo odhaliť významné nesprávnosti 

v účtovnej závierke alebo v účtovníctve. Nezaväzuje to však audítorskú spoločnosť vykonať 

detailné testy všetkých operácií tak, aby boli zistené všetky nezrovnalosti, ktoré môžu existovať.  

5.8 Audítorská spoločnosť je oprávnená požadovať predloženie dokladov a poskytnutie informácií 

potrebných pre poskytovanie služieb, podľa predmetu zmluvy. Ako súčasť auditu bude 

audítorská spoločnosť požadovať od objednávateľa, aby písomne potvrdil informácie, ktoré od 

neho audítorská spoločnosť dostane počas overovania. 

5.9 Audítorská spoločnosť prerokuje jednotlivé etapy overovania s riaditeľom OLÚP n. o., Predná 

Hora formou písomného záznamu, obsahom ktorého budú návrhy, odporúčania vrátane 

komentárov k použitým postupom priebehu auditu. Výsledkom overovania je audítorská správa 

s výrokom audítora, list Rade riaditeľa OLÚP n. o., Predná Hora a overenie údajov účtovnej 

závierky zverejnených vo výročnej správe objednávateľa za rok 2020. 

 

6. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa 

6.1 Objednávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia predmetnej zmluvy. 
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6.2 Objednávateľ vyhlasuje, že: 

a) za spracovanie účtovnej závierky vrátane poznámok s náležitým obsahom je zodpovedné 

vedenie OLUP n.o. Toto zahŕňa udržovanie a spracúvanie príslušných účtovných záznamov 

a vnútorného kontrolného systému, výber a aplikáciu účtovných postupov a zabezpečenie 

ochrany majetku, 

b) berie na vedomie skutočnosť, že v dôsledku charakteru auditu a iných prirodzených 

obmedzení auditu spolu s prirodzenými obmedzeniami každého systému účtovníctva 

a vnútorného kontrolného systému existuje riziko, že niektoré nesprávnosti môžu zostať 

neodhalené, avšak auditom sa získava istota, že riadna účtovná závierka neobsahuje 

významné nesprávnosti, 

c) zaväzuje sa vytvoriť audítorskému tímu podmienky pre riadny výkon ich činnosti 

a poskytnúť im všetky potrebné informácie a písomnosti, ktoré sa týkajú hospodárskej 

činnosti, najmä účtovné písomnosti, zmluvy, rozpočty, plány, zápisnice, dokumentáciu 

týkajúcu sa vedených súdnych sporov, podnikové smernice s výnimkou utajovanej 

dokumentácie, 

d) poskytnúť audítorovi písomné vyhlásenie týkajúce sa kompletnosti podaných informácií 

a podkladov, ktoré budú v priebehu auditu poskytnuté. 

6.3. Objednávateľ berie na vedomie, že podľa § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v aktuálnom znení, audítorská spoločnosť musí byť schválený ako audítor ročnej účtovnej 

závierky na zasadnutí správnej rady. V prípade, že požiadavka §19 ods. 2 zákona o účtovníctve 

nie je splnená, nemožno považovať vykonaný audit za audit podľa požiadaviek zákona 

o účtovníctve. Takýto audit sa považuje za dobrovoľný audit vykonaný podľa ISA. Vykonávateľ 

v prípade svojho neschválenia správnou radou nie je povinný vydať správu audítora, resp. ak ju 

vydá, táto sa nebude považovať za správu vydanú na základe výkonu auditu definovaného 

v zákone o účtovníctve.  

6.4. Ak má objednávateľ povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať 

vykonávateľa o jej zverejnení. Ak táto zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného zákona, 

vykonávateľ nie je povinný vydať správu audítora.  

 

 

7. Postúpenie pohľadávky 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že audítorská spoločnosť má právo akýmkoľvek spôsobom nakladať 

s pohľadávkou voči objednávateľovi, vzniknutou z právneho vzťahu z tejto zmluvy, najmä túto 

postúpiť alebo započítavať, len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

 

 

8. Odstúpenie od zmluvy 

8.1 Objednávateľ aj audítorská spoločnosť sú oprávnení odstúpiť od zmluvy podľa Obchodného 

zákonníka v platnom znení nasledovne: 

a) v prípade podstatného porušenia podmienok zmluvy (omeškanie s plnením predmetu 

zmluvy, keď predmet nie je vykonaný ani po písomnom vyzvaní do 3 dní, nezaplatenie za 

vykonávaný predmet zmluvy ani po lehote uvedenej na 1. upomienke) okamžite, pričom 

odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane 

b) v iných prípadoch aj bez uvedenia dôvodu do 3 mesiacov, pričom výpovedná lehota začína 

plynúť nasledujúci mesiac od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a doručené zmluvnej strane.  

8.3 V prípade zrušenia zmluvy podľa bodu 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný vykonať všetky 

úkony, ktoré neznesú odklad v súčinnosti s objednávateľom. 

 

 

9. Zodpovednosť za vady diela 

9.1 Audítorská spoločnosť zodpovedá za vady diela a  za škody ním spôsobené v zmysle 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

9.2 Audítorská spoločnosť je povinná odstrániť dodatočne objavené chyby v správe z auditu 

bezplatne, a bezodkladne o tom informovať objednávateľa. 
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10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy,  sa  budú zmluvné strany usilovať 

riešiť predovšetkým formou  dohody a v prípade, že nedôjde k dohode, spory budú riešené 

podľa slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného obchodného súdu. 

Zmluvné vzťahy  neupravené  zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi. 

10.2. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, 

ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, 

ktoré viedli k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva podpísaná, sú 

považované za dôverné. 

10.3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 29.2.2021 resp. do doby splnenia predmetu zmluvy.  

10.4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 

č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

10.5. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zmluvné strany súhlasia so zverejnením 

všetkých údajov uvedených v tejto zmluve. 

10.6. Podpísaním tejto zmluvy zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne 

a bez omylu, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu. 

10.7. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými 

obidvomi zmluvnými stranami. 

10.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

 

 

Predná Hora, dňa:10.1.2021 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za vykonávateľa: 

 

 

OLUP n.o. Predná Hora      DOMINANT AUDIT s.r.o. 

 

 

 

 

________________________     ________________________ 

MUDr. Oleg Martinove      Ing. Jana Tomšíková, CA 

Riaditeľ       konateľ 


