
Z M L U V A  

o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzavretej podľa § 269 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy: VS 202101,  

( ďalej len „Dohoda“) 

STRANY  DOHODY: 

Mgr. Ľubica Marčeková, audítorka,  

zapísaná v zozname  audítorov SKAU, licencie 1131 

Sklené 335 

038 47 Sklené 

IČO: 33 231 940 

DIČ/IČ DPH: 1040433603, SK1040433603 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

č. účtu: IBAN SK8802000000001596948357 (1596948357/0200) 

 

(ďalej len „Pôvodný dodávateľ“) 

 

EKO-AUDIT, s.r.o.  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78236/L 

9. mája 424/7, 039 01 Turčianske Teplice 

v zastúpení: Mgr. Ľubica Marčeková, konateľ spoločnosti 

IČO: 54 136 652 

Licencia UDVA č. 431 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

č. účtu: IBAN SK80 0200 0000 0045 1953 4154 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

a 

 

Obec Lutila 

Štefánikova 84, 

966 22 Lutila 

v zastúpení: Ján Pružina, starosta obce 

IČO: 00652113 

DIČ: 2020533273 

(ďalej len „Odberateľ“) 

 

(Pôvodný dodávateľ, dodávateľ a odberateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

I. 

Preambula 

1. Dňa 02.12.2020 uzavreli pôvodný dodávateľ na strane jednej a odberateľ na strane druhej Zmluvu 

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

zákonník v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy: VS 202101 (ďalej len „Zmluva“). 

2. Z dôvodu zmeny právnej formy na strane pôvodného dodávateľa, má dodávateľ záujem vstúpiť do 

zmluvného vzťahu s odberateľom založeného Zmluvou a prevziať všetky práva, povinnosti a záväzky 

pôvodného dodávateľa vyplývajúceho pôvodnému dodávateľovi zo Zmluvy. 

3. Zmluvné strany na základe vyššie uvedeného uzatvárajú Dohodu. 

 

II. 

Predmet Dohody 

1. Predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy z pôvodného dodávateľa na dodávateľa, a to ku dňu uzavretia Dohody. 

2. Pôvodný dodávateľ postupuje všetky svoje práva, povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na 

dodávateľa. 

3. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že bez výhrad preberá všetky práva, povinnosti a záväzky vyplývajúce zo 

Zmluvy pôvodného dodávateľa. 



4. Odberateľ sa zaväzuje urobiť vyhlásenie podľa nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku pravdivo. 

Odberateľ vyhlasuje, že Dohodou sa nemení  obsah práv a/alebo povinností a/alebo záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy a dodávateľ v plnom rozsahu vstupuje do práv, povinností a záväzkov 

pôvodného dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy. 

5. Odberateľ sa zaväzuje urobiť vyhlásenie podľa nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku pravdivo. 

Odberateľ v súlade s Dohodou bez výhrad a neodvolateľne súhlasí s postúpením práv, povinností 

a záväzkov zo Zmluvy z pôvodného dodávateľa na dodávateľa v plnom rozsahu a súčasne súhlasí 

s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov dodávateľom v plnom rozsahu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV. Zmluvy znie: 

 

1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej 

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. tejto 

zmluvy nasledovne: 

a)za audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 podľa štandardov platných v Slovenskej 

republike vykonaný v súlade s článkom II písm. a) tejto zmluvy 1 200,-eur 

b) previerku hospodárenia obce za rok 2021 v zmysle zákona 583/2004 Z.z. §-u 16 odsek 3.) v súlade s článkom 

II., písm. b) tejto zmluvy    200,- € 

Spolu celková cena služby podľa č. II a), b) 1 400,- € 

c)za audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2021 v súlade s článkom II., písm. c) tejto zmluvy

   500,- € 

d)overenie spojenej konsolidovanej výročnej správy, ktorá uvádza údaje individuálnej výročnej správy v súlade 

s článkom II. písm. d)   300,- € 

Spolu celková cena služby podľa č. II c) a d).   800,- € 

Spolu celková cena služby podľa č. II. 2 200,- € 

3. Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podľa č. II. je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi po 

vykonaní služieb pred odovzdaním správy audítora. 

4. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 10 dní odo dňa jej obdržania. 

5. Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateľ je oprávnený k uvedeným cenám 

fakturovať DPH v zmysle platných predpisov v prípade, že je platca DPH. 

6. K uvedeným cenám je dodávateľ oprávnený fakturovať, v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom 

audite, výdavky účelovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré budú vopred 

konzultované s odberateľom. 

7. Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená písomným 

dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 

III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmena Dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených Dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych 

predpisov. 

3. Ak niektoré ustanovenia Dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo skôr stratia účinnosť, nie je tým 

dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa 

použije úprava, ktorá, pokiaľ pri uzatváraní Dohody zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 



5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dní jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa a to spôsobom ustanoveným príslušným právnym 

predpisom. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Dohody 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

V Lutile, dňa 03.01.2022 

 

Pôvodný dodávateľ:                               Dodávateľ:                                                        Odberateľ: 

 

 

Mgr. Ľubica Marčeková                   Mgr. Ľubica Marčeková                                        Ján Pružina 

           Audítorka                                  konateľka spoločnosti                                         starosta obce 

 


