
SPRÁVA NEZÁVELÉHO AUDÍTOM
Členom zdruŽenia a Štatutárnemu orgánu slovenskej asociácie univerzitného športu

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočni/i sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia S]ovenská asociácia univerzitného športu, so
sídlom Trnavská Ul. 37, 83], 04 Bratislava, lČo rnr6731, (dalej ,,spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31,
decembru 2Ot8, vÝkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn
významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podía náŠho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k
31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č,
43Y2O02 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

základ pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational standards on Auditin8, lsA).
NaŠa zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená vodseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podía ustanovení zákona č, 423/2075 o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákona č, 431/2OO2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom
audite") týkajúcich sa etiky, Vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej záVierky
a sp|ni|i sme aj ostatné poŽiadavky týchto usta nove n í týka,iúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dókazy,
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

zodpovednosť štatutárneho oraánu za účtovnú zóvierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej záVíerky tak, aby poskytovala pravdivý a verný
obraz podťa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretrž]te pokračovať Vo svojej činnosti, za opísanie skutočnosti týkajúc]ch sa nepretržitého pokračovania
V činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania V činnosti V účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle SpoIočnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosí alebo by nemaI inú realistickú možnosť
než tak urobiť.

zodpovednosť audítora za audit úďovnei závíerkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už vdósledku podvodu alebo chyby, a vydať správu aud[tora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie Vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podta medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí rnl,znamné nesprávnosti, ak také existujú, Nesprávnosti móžu vzniknúť v
dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odóvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používatelbv, uskutočnené na základe
tejto účtovnej ZáVi€rkV.

V rámci auditu uskutočneného podía medzinárodných audítorských štandardoV, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionélny skepticizmus. okrem toho:

o ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nespráVnosti účtovnej záVierky, či už v dós|edku
podvodu aIebo chyby, navrhu.jeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce ne tieto riziká a

získavame audítorské dókazy, ktoré sú dostatočné avhodné na poskytnutie základu pre náš názor.
Riziko neodhalenia \^í,znamnej nesprávnosti v dósledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dósledku
chyby, pretože podvod móže zahřňať tajnú dohodu, íalšovanie, úmyseIné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly,

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontrol spoločnosti.

o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súVisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.



Robíme záVer otom, či štatutárny orgán Vhodne V účtovníctve použíVa predpoklad nepretrŽitého
pokračovania V činnosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o tom, či existuje významná
neistota V súVislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
Spoločnosti nepretržite pokračovať včinnosti. Ak dospejeme kzáveru, že významná neistota existuje,

sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke

alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery Vychádzajú

z audítorských dókazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo
okoInostl však móžu spósobiť, že SpoIočnosť prestane pokračovať V nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovne.j závierky vrátane informácií v nej

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcje a uda]osti spósobom, ktorý
vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

správa k ínformdciám, ktoré sa uvádzaiú vo vÝročnei správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podťa požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výročne.j správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo rn/znamnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne
nesprávne.

Posúdi|i sme, či výročná správa občianskeho združenia obsahuje informácie, ktoních uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podía nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rolc

- výročná správa obsahuje informácie podla zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na zák|ade našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získaIi počas auditu
účtovne,i závierky, sme povinní uvies{, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali
pred dátumom Vydania tejto správy audítora. V tejto súVislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Lučenci, 21.05.2019

A.K.l, AUDlT, s,r.o,
Dr. Vodu 2
984 01 Lučenec
OR OS Banská Bystrica, oddie|: Sro, v|. 12570/5
Licencia SKAU č. 394

lng. Janette lmreová
zodpovedný a udítor
Licencia SKAU č. 858



Slovenská asociácia univerzitného športu, Trnavská cesta 37,83L 04 Bratislava

A.K.l, AUDlT, s.r.o.
Dr. Vodu 2

984 01 Lučenec

Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky Občianskeho združenia Slovenská
asociácia univerzitného špoňu za rok končiaci 3],. decembra 201.8 na účely vYjadrenia názoru, či účtovná
záVierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii občianskeho združenia Slovenská asociácia
unlverzitného športu k31. decembru 201"8 a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončiI
k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 43L/2OO2 Z.z. v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,Zákon o účtovnícwe").

Uznávame svoju zodpovednosť za objektívnu prezentáciu účtovnej závierky vsúlade so Zákonom
o účtovníctve.

Uznávame svoju zodpovednosť za Vytvorenie a implementáciu účtovného a interného kontrolného
systému, ktorý je zameraný na prevenciu a odhalbvanie podvodu a chýb. Nie sú nám známe žiadne
významné skutočnosti vzťahujúce sa na podvody alebo na podozrenie z podvodu, ktoré by mohli mať

vplyv na spoločnosť. Vyhlasujeme, že účtovná závierka nie je Významne skreslená v dósledku výskytu
podvodu.

Nie sme si vedomí prípadov nedodržania zákonov a predpisov, ktorých vplyv sa zohladňuje pri zostavení
účtovnei závierky.

Na základe svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia potvrdzujeme nasledujúce vyhlásenia:

. Nevyskytli sa žiadne problémy vzťahujúce sa na vedenie združenia alebo zamestnancov, ktorí majú

významnú úlohu v internej kontrole, alebo ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku.

Dali sme Vám k dispozícii všetky účtovné záznamy a podpornú dokumentáciu ako aj neobmedzený
prístup k osobám zo združenia, od ktorých podl'a Vášho rozhodnutia bolo potrebné získať

audítorské d6kazy.

Poskytli sme Vám výsledky nášho posúdenia rizika, že účtovná závierka by mohla byť významne

nesprávna z dóvodu podvodu.

Poskytli sme Vám všetky iníormácie týkajúce sa podvodu alebo podozrenia na podvod, o ktorom

Vieme a ktorý ovplyvňuje spoločnosť a týka sa:

o vedenia združenia,
o zamestnancov zastáVajúcich dóležité postavenie V interne.i kontrole, alebo

o iných osób, ked'by podvod mohol významne ovplyvniť účtovnú závierku.

. významné predpoklady, ktoré sme použili pri tvorbe účtovných odhadov sú primerané.

. potvrdzujeme úplnosť informácií, ktoré sme vám poskytli v súvislosti s identifikáciou spriaznených

osób.

Účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti, vrátane chýbajúcich údajov.

Spoločnosť koná v súlade so všetkými aspektmi zmlúv, ktoré by mohli mať významný vp|yv na

účtovnú závierku v prípade nesúladu. Nevyskytli sa prípady nesúladu s požiadavkami príslušných

úradov, ktoré by mohli mať významný vplyv na účtovnú závierku v prípade nesúladu.

. uvedené skutočnosti sa náležite zaúčtovaIi a kde je vhodné zverejnili v účtovnej závierke:



o identifikácia, zostatky a transakcie so spriaznenými osobami,
o aktíva dané do zálohy ako záruka.

Nemáme žiadne plány alebo zámery, ktoré by mohli uy'znamne zmeniť zostatkovú hodnotu alebo

klasifikovanie aktív a závázkov uvedených v účtovnej závierke.

Združenie má dostatočné vlastnícke práva ku všetkých aktívam. Všetky ťarchy na aktíva spoločnosti,
v dósledku poskytnutia úverových zmlúv sa uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke.

Náležite sme zaúčtovali alebo vykázali všetky závázky. Nie sme si Vedomí žiadnych d'alších závázkov,
skutočných aj podmienených, ktoré by súviseli so súdnymi spormi.

Združenie neposkytlo záruky Voči tretím stranám.

Neexistujú formálne ani neformálne dohody o zápočtoch
prostriedkov. Nemáme žiadne iné úverové dohody okrem
k účtovnej závierke.

zostatkov s našimi účtami peňažných

t\ich, ktoré sa uvádzajú v poznámkach

V združení nenastali po ukončení účtovného obdobia také udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu

vykazovaných informácií, alebo ktoré by mali byť zverejnené v poznámkach k účtovnej závierke.

V Bratislave, 21,05,20!9



zMLUVA

o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona č.51.311991, Zb,, Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

(d'alej len ,,zmluva")

l. zmluvné střany:

Dodávatel: A.K.t. AUDlT, s.r.o., č, licencie 394
Zapísaná V obchodnom re8i5tri okresného súdu Banská Bystrica, od,: sro, Vl.č: 1257o/s
Zastúpená: lng. Janette lmreová - konatel'
so sídlom: Dr. Vodu 2,984 01 Lučenec
lčo: 357z928L
Dlč: 2O2230755L
lč DPH: sK20223o7551
Bankové 5pojenie: TTB Lučenec, sK1611000000002620036855

(d'alej Ien,,dodávateí")

odberater: Slovenskáasociáciauniverzitnéhošportu
zastúpená: Paed Dr. Július Dubovský
so sídlom: Trnavská cesta 37,831 04 Bratislava
lčo: !7316737
DlČ/lČ DPH: 2020864359

(d'alej Ien,,odbeřatel"')

(DodáVatel'a odberateí spoločne d'alej len ako ,,zmluvné strany")

ll. Předmet zmluvy:
DodáVater sa zaVázuje zabezpečiť pre odberateía V zmysle te.ito zmluvy:

a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podl'a zákona č. BL/TOO2 7.z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len,,rákon o účtovníctve") a vykonaný
v súlade so zákonom č. 423/2OL5 Z.z. o audítoroch, audite a dohíade nad výkonom
auditu a o žmene a doplnení zákona č. 431/2o0z Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (d'alej Ien ,,zákon o audítoroch") a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa
výkonu auditu platnými v s|oven5kej republike,

b) audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2018 zostavenej
podl'a § 20 zákona o účtovníctve

l ll. Vykonanie predmetu Zmluvy:
1, Dodávatel' je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom zmIuvy v termínoch

dohodnutých s odberatelbm. Služby uvedené v článku ll. tejto zmluvy je dodáVater povinný
vykonať najneskór do 31,05,2019.

2. odberatel' je povinný dodať dodáVatelbvi podklady nevyhnutné pre potreby Výkonu s|užieb
súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podl'a požiadaviek dodávatela. V súvislosti so
spracovaním osobných údajov dodávatelbm pre účely zákona č.297 /2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a



4.

6,

7.

3.

5.

9.

dopInení niektorých zákonov (d'aIej Ien zákon č.z97 /2oo8 Z.z,) má dodávate|' ako povinná

osoba postavenie prevádzkovatel'a vo vzťahu k lS osobných údajov, ktorého účel spracúvania
vymedzuje zákon č.297 /2oo8 Z.z., a preto bude osobné údaje klienta na účel vykonania

starostlivosti spracúvať V intenciách §19 zákona č,z97 /zg08 Z.z. bez súhIasu dotknutej osoby.
Dodávatel'spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2076/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní
osobných údajov a o Vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej |en ,,GDPR") a zákona č- 78/20t8 Z.z, o

ochrane osobných úda.jov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'a|ej len,,Zákon o
ochrane osobných údajov"), ako aj so všetkými všeobecne záváznými právnymi predpismi,
ktoré ich vykonávalú, Počas predzmluvných vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania
služieb zo strany dodáVatel'a, odberatel'móže poskytovať dodáVaterovi osobné údaje róznych
fyzických osób, odberatel'týmto prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávatelbvi
poskytnúť. DodáVate|'sa pre úče|y tejto zmluvy považuje za prevádzkovatel'a týchto osobných
údajov v zmys|e č|. 4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.
Povinnosť poskytovať dodávateťovi potrebné informácie, doklady a dokumentáciu
o odberate|bvi majú s jeho súhIasom aj obchodní partneri a právni zástupcovia odberatel'a.
V prípade výkonu činnosti uvedených v č|ánku ll., písm. a} te.jto zmluvy je odberate|' povinný
dodať podklady nevyhnutné pre potreby Výkonu tejto činnosti najneskór do 20.4.2019, resp.
do 15,5.2019 pre plnenia uvedené v článku lI. písm, b) tejto zmluvy.
Odberatel'je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku ll., písm, a) tejto zmluvy:
o predložiť dodáVatelbvi V lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky ním požadované

doklady dokumentujúce hospodársku činnosť odberateía, ktoré sú potrebné pre

správne vykonanie týchto 5lužieb,
. zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávanísIužieb súvisiacich s predmetom zmluvy.
Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté dodávatelbvi za účelom ich kontroly mimo
sídIa odberatel'a zodpovedá vceIom rozsahu dodávatel', ato až do momentu ich vrátenia
od berate|bVi,
V prípade, ak odberatel' nepredloží dodávatelbvi výročnú správu na overenie, odberatel'nie je

V nej opráVnený citovať časti spráVy audítora VyhotoVenej dodávateťom.
Dodávate|'sa zavázuje vykonať pre odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou a nestranne
a zauditu vypracovať správu audítora podía medzinárodných audítorských štandardov,
v ktorej vyjadrí názor na účtovnú závierku nasledovne:
A) správa audítora z auditu účtovnej závierky a súladu výročnej správy s účtovnou

závierkou
Dodávatel'je oprávnený byt prítomný pri inventarizácii maietku a závázkov účtovnej jednotky

alebo vyžiadať vykonanie inventarizácie V oblasti, V ktorej zistiI nedostatky.
Štatutárny orgán odberatel'a je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nespráVnosti, či už vdósledku podvodu alebo chyby. odberatel' je povinný bez zbytočného
odkladu odovzdať dodáVatelbvi Všetko, čo pre neho získa v súvislosti s poskytovaním služieb
špecifikovaných V tejto zmluve. DodáVateí je povinný odberatel'a oboznamovať so skutkovým
Stavom Veci súVisiacej 5 poskytovaním sIužieb podl'a tejto zmIuvy.
Dodávater je povinný zachovať m|čanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvede|
v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto zmluve, ato aj po ukončení
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie
sp|nenia požiadaviek na preverenie kvality auditu podl'a interných zásad a postupov SKAU a

medzinárodných štandardov na kontrolu kvality (|SQC 1- kontrola kvality pre firmy, ktoré
vykonávajú audity a preverenia íinančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace
služby).



10.

11,

12.

DodáVatel' považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté odberateíom pre plnenie
predmetu zmluvy Za prísne dóVerné. okruh pracovníkov dodávatel'a zabezpečujúcich
VykonáVanie sIužieb súvisiacich s predmetom zmIuvy bude odberate|bvi Vopred písomne
oznámený.
odberatel' berie na Vedomie, že podl'a § 19 odsek 2 zákona č. 43t/zoo2 Z.z. o účtovníctve
v aktuá|nom znení (,,zákon o účtovníctve"), dodávatel' musí byť schválený ako audítor ročnej
účtovnej závierky na valnom zhromaždení alebo členskej schódzi odberatel'a. V prípade, že
požíadavka § 19 odsek 2 zákona o účtovníctve nie je splnená, nemožno považovať vykonaný
audit za audit podl'a požiadaviek zákona o účtovníctve, Takýto audit sa považuje za dobrovol'ný
audit vykonaný podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lSA). Dodávate|' v prípade
svojho neschválenia valným zhromaždením alebo členskou schódzou nie je povinný vydať
správu audítora, resp. ak ju vydá, táto sa nebude považovať za správu vydan11 na zák|ade
Výkonu auditu definovaného v zákone o účtoVníctve.
Ak má odberateI povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 2!!/2O0O Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
zneni je povinný zverejniť túto zmluvu a iníormovať dodávate|'a o jej ZVerejnení. Ak táto
zmluva nie je zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávatel nie je povinný vydať správu
a ud íto ra.

lV. cena:
1. odberate|' je povinný zaplatiť dodávatelbvi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu pod|'a

Vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej V tomto číánku zmluvy.
2. odberater sa zavázuje zaplatiť dodáVateíovi za služby poskytnuté a vykonané podra článku ll.

tejto zmIuvy nasledoVne:
a) za audit pod|'a štandardov platných v Slovenskej repub|ike vykonaný dodávatelbm pre

odberatera v súlade s článkom ll., písm. a}tejto zmluvy 650,- €
b) za audit pod|'a štandardov platných Vs|ovenskej repub|ike vykonaný dodáVaterom pre

odberatel'a V súlade s článkom ll., písm. b) tejto zmluvy 100,- €
Spolu celková cena služby podl'a čl. ll. 75O,-€
Spolu celková cena služby podl'a čl. ll s DPH 900,- €

3. Sumy uvedené Vbode 2. tohto článku podťa č1.1l. je dodáVateť oprávnený fakturovať
odberate|bvi nasIedovne:

o 100% s vyúčtovaním celkovej ceny po vyko na n í všetkých služieb uvedených v 2. časti
auditu pri odovzdaní správy audítora.

odberateísa zavázuje uhradiťfaktúru do 15 dníodo dňa jej obdržanía.
Ceny špecifikované v tejto zmIuve sú uvedené bez DPH. Dodávatel'je platitel' DPH,

K uvedeným cenám je dodávater oprávnený fakturovať, v zmysle zákona o audítoroch,
výdavky účeIovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré budú
vopred konzultova né s odberatelom,
Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude riešená
písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

Platnosť zmluW:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.05.2019.
Táto zmIuva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Odberatel' móže túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej dodávateIbvi,
pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede odberate|'a dodáVatelbvi.
Vo výpovedi Uvedie dóVody, ktoré ho Viedli k odvo|aniu audítora, alebo odstúpeniu od zmluvy
v priebehu vykonávania auditu. V prípade výpovede zmluvy je odberater povinný dodávateťovi

4.

5,
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uhradiť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade s touto zmIuvou do dátumu doručenia
výpovede dodávate|bvi,

4. DodáVate|' je oprávnený vypovedať túto zmluvu |en zo závažných dóvodov, najmá ak sa

narušila nevyhnutná dóvera medzi ním a odberatelbm alebo ak odberater neposkytuje
dodáVatel'ovi potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu zmluvy.
V prípade výpovede zmIuvy je dodávatel' povinný odovzdať odberate|'ovi všetky doklady a iné
materiály, ktoré mu do dňa doručenia výpovede odberatel' zapožiča| (nevzťahuje sa na

dok|ady, ktoré dodáVate|'získal ako dókazy auditu).

vl. záverečnéustanovenia:
1. Túto zmIuvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma

zmluvnými strana mi.
2, Právne vzťahy vyp|ývajúce z tejto zmIuvy sa riadia prís|ušnými ustanoveniami zákona č.

5L3/199r Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona o audítoroch.
3. DodáVatel zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu zmluvy a za škodu, ktorú spósobi|

odberateíovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady,
ktorých príčinou sú nedostatky vdokladoch a iných materiáloch odovzdaných dodávatelbvi
odberate|bm.

4. Odberatel'súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak dodávate|' zaviní svojou činnosťou škodu
odberateíovi, bude možné poskytnúť údaje odberatel'a poisťovni, V ktorej je dodáVatel'
poistený, a to výlučne za účelom riešenia te.ito poistnej udalosti,

5, Odberatel'súhlasí, aby dodávatel'v prípade ukončenia p|atnosti zmluvy, mohol komunikovať
s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou V zmysIe zákona o audítoroch § 30 odsek
6.

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so
zmluvných strán obdržíjeden (1) rovnopis.

7. Všetky špecifické časti, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia osobitnými obchodnými
podmienkami pre audítorské služby uvedené v prí|ohe č.1 ako aj všeobecnými obchodnými
podmienkami uvedenými v prí|ohe č. z, ktoré sú neoddeIitel'nou časťou tejto zmIuvy.

8. Zmluvné strany vyh|asujú, že sú spósobilé na právne úkony, že zmluvu uzavre|i na zák|ade
vzájomnej dohody ana základe slobodnej a vážnej vóle, zmluvu neuzatvorili vtiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne
prečítali, jej obsahu porozumeIi a na znak súhlasu s ňou ju podpísaIi,

V Lučenci dňa 25.04.2019 V Bratislave, dňa 25.04.2019

Za dodáVateI'a š" i{" §, AíJ§IT,s,r.o"
0r. \,'oú,J :, §84 01 Lučenoc

lao: 3e72s23l, t]lÓ| 2o223c7§51
Č, úótu| 262oo36855/1 100

3rý



Príloha 1
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmlenky (d'alej len
"všeobecné obchodné podmienký) sa vzťahujú na služby
poskytované firmou A.K.l. AUDIT, s.ř.o- Lučenec
zákazníkovi na základe potvrdeného listu § ponukou alebo
na základe zmíuvy, obsahuiúcich tíeto Všeobecné
obchodné podmienky (d'alej len "zmluva").

Deíiníci€:

Nasledujúce slová a pojmy používané v týchto obchodných
podmienkach majú tento V,ýznam:

Audlt - štatutárny audit deíinovaný v §2, ods.]. zákona o
štatutárnom audite.

služby - služby poskytované ABCD na základe zmluvy.

ABCD - zmluvná strana A.K,l. AUDIT, s.r.o. tak ako je
špecifikovaná vzáhlaví zmluvy, poskytujúca služby, Je to
,,štatutárny audítor" alebo "audítorská spoločnosť" definovaní
V §2, ods.2 a 3 zákona o štatutárnom audite.

zákazník - odberatel resp. príjemca (príjemcovia) zmluvy
a jeho spriaznené subjekty.

zmluva o službách - tieto všeobecné obchodné
podmienky a zmluva, spolu so všetkými dokumentmi a
podmienkami vzťahujtlcimi 5a na služby ("osobitné
obchodné podmienky"), na ktoré odkazuje zmluva.

ABCD osoby - zmluvná strana ABCD, každý z jej
spoloČníkov (paňnerov), riaditerov, zamestnancov a
zástupcov V záVislosti od jednotlivých prípadov, spolu so
Všetkými ostatnými spoločnosťami a osobami
kontrolovanými alebo Vlastnenými ABCD, alebo
pridruženými ku ABCD (sieť) a ich spoločníci, riaditelia,
zamestnanci a zástupcovia, pričom "ABCD osoba"
znamená ktoréhokorvek z nich.

ostatné oprávnené osoby - všetky pridružené spoločnosti,
osoby alebo predstavítelía ak taká osoba alebo organizácia
je odberaterom alebo oprávnenou osobou zo služieb alebo
akéhokotvek výsledku poskytovaných služieb a akákolvek
osoba alebo organizácia o ktorej sa ABCD a zákazník
dohodli, že móže byt považovaná za oprávnenú osobu.

sieť - je zoskupenie audítorov a audítorských spoločností
zamerané na spoluprácu, ku ktorému patrí audítor alebo
audítorská spoločnosť,

a) ktoré je .jednoznačne zamerané na podieranie sa
na zisku alebo nákladoch alebo

b) má spoluvlastníctvo, kontrolu alebo riadenie,
spoločné zásady a postupy kontroly kvality, spoločnú
podnikatelskú straté8iu, použíVa spoločnú obchodnú
značku alebo významnú časť odborných zdrojov.

Tieto definície sa použijú kedykolvek sa tieto slová a írázy
vyskytnú v zmluve o službách.

službv a povinno§ti ABCD

1 zmluva definuie služby a d'alšie otázky súVisiace so
službami poskytovanými ABCD. Tieto obchodné

podmienky móžu byť zmenené, ak je to V\íslovne
uvedené v zmluve.

služby budú poskytované kvalifikovane a s odbornou
starostlivosťou.

V prípade, že podla zmluvy sa majú na službách
podiel'ať konkrétne osoby v nej uvedené, ABCD
vynaloží primerané úsilie na to, aby sa tieto osoby na
slUžbách skutočne podieíali. ABCD móže nahradiť tieto
osoby inými s rovnakou alebo podobnou kvalifikáciou,
pričom ABCD je povinné dopredu túto zmenu
prekonzultovať so Zákazníkom,

ABCD móže pri poskytovaní služieb získavať dóVerné
informácie týkajúce sa obchodných aktiVít a záležitostí
zákaznika (d'alej len "dóverné informácie""). V tejto
súVislosti je ABCD povinné dodržiavať všetky
požiadavky na zachovanie mlčanlivosti a dóvernosti
informácií vyplývajúce z právnych predpisov Slovenskej
republiky a požiadavky príslušných orgánov, ktoré
ABCD zavázujú poskytnúť dóverné informácie, Toto
ustanovenie 5a nebude aplikovať v prípade, že dóverné
informácie sa stanú vere.ine dostupnými alebo
v prípade, že ABCD poskytne tieto dóverné informácie
poisťovaterovi právnej zodpovednosti ABcD. Toto
ustanovenie sa tieŽ nevzťahuje na poskytovanie
informácií medzi ABcD.

ABCD móže Vprípade potreby odhaliť dóverné
informácie pre účely obwklého kontrolného procesu
druhému partnerovi na zákazke, alebo pre účely
kontroly kvality svojich 5lužieb spoločnosťou xYZ
a/alebo slovenským orgánom regulujúcim ABCD.

Zákazník súhlasí so zdiel'aním dóverných informácií
v nasledovných prípadoch;

a) ABCD ie oprávnené zdieíat dóverné informácie s
ostatnými spoločnosťami ABCD V sieti V procese a

z dóvodu poskytovania dohodnutých 5lužieb.

b) Z dóvodu poskytovania služieb zákazníkovi a|ebo
iným zákazníkom sú ABCD a ostatné spoločnosti
v rámci ABCD siete opráVnené použií vwinúť a
zdieťať medzi sebou znalosti, skúsenosti a
všeobecne používané techniky nadobudnuté pri
Výkone služieb.

c) ABCD je oprávnené zdielať dóverné informácie s
ostatnými spoločnosťami V ABCD sieti z dóvodu
lepšieho pochopenia zákazníkov a ích obchodných
procesov a meradiel a Vyvinutia duševného
Vlastníctva ABCD. V prípade, že by bolo duševné
Vlastníctvo Vyvinuté na základe údajov zákazníka
poskytnuté tretím stranám (napr. V katalógoch
alebo v správe o vývoji v priemysle), takáto
informácia bude poskytnutá anonymne a nebude
asociovaná so žiadnym identifikovateíným
zákazníkom.

Zmarketingových, propagačných alebo obchodných
dóvodov móže mať ABCD záujem na uverejnení
informácie, že ABCD poskytovalo zákazníkovi služby.
V takomto prípade je ABCD oprávnené zverejniť meno
zákazníka a všeobecný charakter alebo druh



poskytovanej práce (alebo služieb) a akékolvek detaily,
ktoré sú Verejne známe,

ABCD móže odovzdať písomné stanovisko alebo
potvrdiť písomne ústne stanovisko alebo odovzdať
finálnu písomnú spráVu aíebo urobíť ústnu prezentácíu
po ukončení služieb. Pred ukončením služieb móže
ABCD odovzdať ústne, predbežné alebo čiastkové
stanovisko alebo spráVu či prezentáciu, avšak
Vtakomto prípade bude mať prednosť písomné
stanovisko alebo finálna písomná správa, Zákazník
nebude považovať za záuázné predbežné stanovisko,
správu alebo prezentáciu poskytnutú ABcD, V prípade,
že si zákazník praje považovať ústne stanovisko alebo
ústnu prezentáciu urobenú pri ukončení služieb za
záváznú, je povinný informovať o tom ABCD a ABCD je
povinné doručiť písomné potvrdenie príslušného
stanovi5ka.

ABcD nie je povinné za žiadnych okolností aktualizovať
žiadne stanovisko, správu alebo iný výsledok
poskytnutých služieb ústne alebo písomne, a to pre
skutočno9ti týkajúce 5a stanoviska, správy aIebo iného
výsledku služieb, ku kto4rm došlo po Vydaní
stanoviska, spráVy aIebo iného \^isledku služieb vo
finálnej podobe.

AkýkoIVek r4isledok služieb poskytnutý zákazníkovi
v akejkoťvek forme alebo podobe, bude dodaný zo
strany ABCD pod podmienkou, že je to V prospech
zákazníka a len pre jeho informáciu a na základe toho,
okrem prípadov, keď to vyžadujú právne píedpisy
alebo príslušný regulačný orgán, sa nebude d'alej
kopírovať, odkazovať naň alebo poskytovať ako celok
alebo ča5ť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu
ABCD. služby budú poskytnuté pod podmienkoU, že
zákazník nebude uvádzať obchodné meno ABCD,
nebude reprodukovať logo ABCD V akejkorvek forme
alebo podobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu ABCD, Zákazník.je oprávnený poskytnúť svojím
právnym a iným odborným poradcom celkový
výsledok služieb, pre účely získania stanoviska Vo
vzťahu kslužbám, za podmienky, že ich informuje
o nasledovnom:

o poskytnutie informácií z ich strany týkajúcich sa
služieb nie je dovolené bez predchádzajúceho
písomného súhla5u ABcD, a

. ABCD nebude mať Voči nim žiadnu zodpovednosť
v 5úVislosti s po5kytnutými 5lUžbami.

Akékolvek stanovisko, názor, oznámenie
pravdepodobnosti, predpoklad alebo odporúčanie
dodané ABCD ako súčasť služieb neznamená žiadnu
formu garancie, že ABCD určuje alebo predpovedá
budúce udalosti alebo okolnosti.,

zákazník berie na Vedomie, že A8cD je povinná prijať
potrebné opatrenia Vyplývajúce zo všeobecne
závázných právnych predpisov o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestne.i činnosti a ochrane pred
financovaním terorizmu, účinných Vslovenskej
íepublike. Zákažník berie na Vedomie a súhlasí, že
ABCD je povinná v uvedenom rozsahu urobiť Voči
nemu Úkony starostlivosti povinnej osoby a v prípade,
ak ABCD zistí neobvyklú obchodnú operáciu, je

povinná urobiť vurčenom rozsahu Všetky potrebné
opatrenia a oznámenia podla príslušných právnych
predpisov. Zákazník tiež vyhlasuje, že všetky úkony
íobí Vo Vlastnom mene, V prípade, že bude konať
v mene alebo na úČet tretej osoby, vŽdy to oznámi
ABcD pred každým takýmto úkonom.

vlastníctvo

10 ABCD si ponecháVa autorské práva a Všetky ostatné
práva duševného vlastníctva, k uýsledkom
poskytnutých služieb, bez ohradu na ich podobu a má
Vlastnícke právo ku všetkým pracovným listom a
podkladom, Zákazník nadobudne vlastnícke právo
kakémukolÝek produktu 5lužieb v.ieho materiálnej
podobe po zaplatení odmeny ABCD za takýto produkt,
Za účelom poskytovania služieb zákazníkovi či iným
klientom, sú ABcD a ABcD osoby oprávnené používat,
rozvíjať alebo zdiel'ať medzi sebou poznatky,
skúsenosti a znalosti všeobecného použitia, získané
počas uskutočňovania služieb.

odmena

11 ABCD bude predkladať faktúry zahřňajúce odmenu za
poskytnuté služby, vedťa.išie Výdavky a DPH, ak sa
uplatňuje (,,odmena").

12 Za poskytnuté služby sa Zákazník zaVázuje zaplatiť
ABCD odmenu {pričom je Vylúčené akékorvek
započítanie Voči tejto odmene) do 15 dní od
vYstavenia faktúry alebo vinej lehote, ktorá bude
uvedená v zmluve.

a) ABCD móže účtovať úrok zomeškania Vo V,íške
0,05% z dlžnq sumy za každý deň omeškania
5 platbou.

b) Ak bola zmluva oslužbách vypovedaná a|ebo
pozastavené jej plnenie, ABCD má právo na
náhradu v,/davkov za toto obdobie a na odmenu
za Vykonanú précu, Vrátane DPH (ak sa
Uplatňu,|e).

c) V prípade, že je viac príjemcov zmluvy, a v zmluve
nie je špecifikované, ktoni, pr0emca alebo tretia
strana uhradí odmenu ABCD, každý prúemca bude
zodpovedný za uhradenie odmeny ABCD
samostatne, ako aj spoloČne a nerozdieIne ako
skupina, a ABCD je oprávnené požadovať celú
platbu od ktoréhokolvek príjemcu samostatne
alebo od všetkých príjemcov zároveň,

povinnosti zákazníka

13 Zákazník má zodpovednosť za:

a) riadenie, realizáciu a priebeh zákazníkovho
podnikania a obchodných záležitostí,

b) za použitie, rozsah sporahnutia sa na rady alebo
odporúčania alebo iný výsledok služieb ABCD a na
ich zaVedenie do praxe,

c) píijatie akéhokolvek rozhodnutia tÝkajúceho sa
služieb, akéhokorvek výsledku služieb, záujmov
zákazníka a jeho obchodných záležitostí,



d)uskutočnenie, dosiahnutie alebo rea|izáciu
akéhokolvek prospechu priamo alebo nepriamo sa
týkajúceho služieb, ktoré Vyžadujú ich
implementáciu zákazníkom.

14 V prípadoch, ked'to ,"yžaduje zákazník alebo z povahy
služieb vyplýva, že je efektíVnejšie, ak ABCD vykoná
5lužbu V priestoroch zákazníka alebo používajúc jeho
počítačoVé systémy alebo telefóny, zákazník musí
zabezpečiť všetky opatrenia na takýto prístup, najmá
bezpečnostné procedúry, kontrolu proti Vírusom,
licencie alebo súhlasy (bez nékladov pre ABCD).

15 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ABCD
zákazník nesmie priamo alebo nepriamo ponúkať
zamestnanie Žiadnemu zABCD partnerov, riaditelbv
alebo zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali
poskytovania služieb, ato počas poskytovania týchto
služieb a po dobu 3 mesiacov nasledujúcich po ich
skončení alebo po ukončení platnosti zmluvy
oslužbách. Tento zákaž však nebráni zákazníkovi
kedykoťvek uskutočniť nábor zamestnancov
prostredníctvom inzerátov ani ponúknuť zamestnanie
partnerom, riaditel'om alebo zamestnancom ABCD,
ktorí odpovedali na tak,ito inzerát.

lnformácie

16 Aby ABCD mohlo poskytnúť svoje služby, zákazník je
povinný na žiadosť ABCD mu poskytnúť všetky
informácie a pomoc ako aj prístup k dokumentom,
ktoré má v držbe, úschove alebo pod kontrolou, ako ai
styk 5 personálom, kto4i má žákazník pod kontrolou.
Zákazník je povinný vynaložiť všetko úsiIie na
zabezpečenie týchto plnení, pokial' jch nemá u seba
alebo Vo svojej úschove alebo pod svojou kontro|ou.
Zákazník je povinný oznámiť ABCD akúkotvek
informáciu alebo zmenu, o ktorej sa dozvie a ktorá
móže mať vzťah ku službám ABCD. Zákazník musí
poskytnúť informáciu Vyžiadanú ABCD za účelom
splnenia povinností ABcD VyplýVajúcich zo Zákona
o praní špinav,/ch peňazí,

17 ABCD sa móže spoliehať na pokyn, žiadosť alebo
oznámenie alebo informáciu urobené alebo
poskytnuté ktoroukolVek osobou, ktorú ABCD pozná
alebo o ktorej sa rozumne domnieva, že bola poverená
zákazníkom, aby komunikovala s ABCD na tieto účely
{,,oprávnená osoba"). ABCD móže komunikovať so
zákazníkom prostredníctvom €lektronickej pošty, ak si
to želá opráVnená osoba, pričom sa predpokladá
súhlas zákazníka stýmto spósobom komunikácie as
obsiahnutÝm rizikom (vrátane bezpečnostných rizík
odpočúvania alebo nedovoleného vstupu do takejto
komunikácie, rizika poškodenia takejto 5práVy a rizika
Vírusov alebo iných škodlivých nástrojov) a d'alej, že
zákazník vykoná protivírusovú kontrolu take.jto
komunikácie,

V prípade, že zákazník nesúhlasí s komunikáciou
prostredníďvom elektronickej pošty alebo si praje, aby
boli dóVerné intormácie prenášané prostredníctvom
elektronickej pošty V Zašifrovanej podobe, informuje
o tom ABcD písomne.

18 ABCD móže získavať informácie od zákazníka alebo
z iných zdrojoV počas poskytovania služieb.

. ABCD musí posúdiť nespornosť a kvaiitu získanej
informácie.

. ABCD však nie ie povinné potvrdzovať 5i

spo|'ahlivosť získanej informácie.

. ABCD nezodpovedá zákazníkovi za žiadnu škodu
alebo stratu utrpenú zákazníkom z dóvodu
podvodu, skreslenia údajov, zo zadržania
informácie, ktorá je podstatná pre poskytnutie
služby alebo iný nedostatok, týkajúci sa takejto
podstatnej informácie, či už k nemu došlo na
strane zákazníka alebo z iného informačného
zd roja.

vedomostiá konfliktv

19 V tomto odseku a V odsekoch 27, 22 a 32 sa použiiú
nasledovné definície:

o 'Tím zákazkÝ' znamená, kolektívne alebo
iednotlivo, ABCD osoby, ktoré sú zúčastnené na
poskytovaní služby,

. "spolupracovníci" alebo "spolupracovník"
znamená, kolektívne alebo jednotlivo, ABCD
osoby, ktoré nie 5ú členmi tímu zákazky.

a) Od tímu zákazky sa nevyžaduje, neočakáva alebo
nepredpokladá znalosť akejkoívek iníormácie
známej spolupracovníkom, ktorá tímu zákazky nie
je známa alebo ktorú sú povinní získať od
spolupracovníkov.

b) od tímu zákazky 5a nevyžaduje použitie takej
informácie alebo jej poskytnutie zákazníkovi, ktorá
je dóverná pre iných zákazníkov, bez ohradu na to,
či je známa im osobne alebo je známa ich
spolupracoVnÍkom.

20 Medzi ABCD osobami existujú a budú trvať opatrenia
prijaté za účelom ochrany záujmov každého zákazníka
prostredníctvom jedného alebo Viacerých
nasledovných ochranných opatrení: oddelené skupiny,
územná separácia, operačná nezávjsIo§í oddelené
servery a oddelené systémy elektronickej pošty
(,,prekážky").

21 ABCD alebo iné ABCD osoby móžu byť požiadané, aby
poradiIi druhej strane alebo d'alším stranám, ktoré sú
v spore so zákazníkom, alebo aby poradili alebo
reprezentovali záujmy osoby alebo o5ób, ktorých
záujmy sú protichodné záujmom zákazníka kvóli ich
podstatnému záujmu v záležitostiach, ktorÝch sa
služby ABCD konkrétne a priamo týka,iú (,,konflikty
záuimou"|. ABCD sa snaží a bude pokračovať vo
svojom snažení identifikovať konflikty ZáujmoV. Ak
zákazník pozná alebo bude si Vedom,ti, že tak,ito
konflikt móže Vzniknúť, je povinný okamžite
informovať o tom ABcD.

ABCD nesmie priiať zákazku, ktorá móže Vyvolať
konfíikt záujmov pre tím zákazky. ABCD tak móže
urobiť iba pri spolupracovníkoch, pokiať boli predtým
vytvorené a stále trva.'ú Vhodné a účinné prekážky na
zabránenie toku dóverných informácii ztímu zákazky



na spolupracovníkov alebo od spolUpracovníkov na tím
zákazky,

Existencia takýchto prekážok Znamená, že ABcD
splniIo svoje povinnosti Vo Vzlahu ku konfIiktom
ZáujmoV.

22 Konflikt záujmov nevznikne, pokiať boli uvedené do
činnosti primerané prekážky a ked' počas celej doby
poskytovania služieb je zákazníkom A8cD
zamestnanec (Vrátane riaditera) a ABCD osoba
poskytuje služby jeho zamestnávatelbvi. Vtakomto
prípade sú spolupracovníci oprávnení konať pre
zamestnáVatera kedykolVek a akokolÝek.

23 ABCD alebo iné ABCD osoby móžu byť požiadané
o radu d'alšou stranou alebo stranami, kde neexistuje
konflikt záujmov, ale ktorých záujmy konkurujú
záujmom zákazníka špecificky a priamo vo vzťahu
k predmetu služieb ABCD {,,súťažiteř" alebo
,,súťažitelia"), ABCD 5a snaží a bude pokračovať vo
svojom snažení jdentifikovať súťažitelbv. Ak zákazník
pozná alebo bude si vedomý, že ABCD osoba radí
alebo ponúka poradenstvo súťažiterovi, je povinný
okamžite informovať o tom ABcD.

24 Ak ABCD žistí, alebo ak zákazník oznámi, že strana,
ktorej ABCD poskytuje poradenstvo ABCD ie
súťažiteťom, ABCD musí uviesť do činnosti primerané
prekážky. Pokial' tieto prekážky fungujú, ABCD je
oprávnené poskytovať poradenstvo 5úťažitelbvi
kedykoívek a akokolVek (okrem prípadoV konfliktu
záujmov), Pokiať vznikne konflikt záujmov 50 stranou,
ktorá bola predtým identifikovaná ako súťažitel táto
strana sa nebude d'alej považovať za súťažitel'a
a použijú sa ustanovenia odsekov 27 a 22.

Existencia takýchto prekážok znamená, že ABcD
splnilo svoie povinnostiVo Vzťahu k súťažiteťom.

25 Pokiar niektorá osoba angažovala ABCD vo Veci
poradenstva, ABCD móže posúdiť, že aj v prípade
fungovania prekážok, je pravdepodobné, že záujmy
zákazníka budú poškodené. Vtakom prípade ABCD
móže vypovedať zmluvu o s|užbách s účinnosťou od
okamihu doručenia u/povede, pričom ABCD musí
vopred informovať zákazníka o tomto kroku.

26 Ak ABCD začne poskytovať služby a potom zistí
okolnosti, ovplyvňujúce jeho nezávislosť ohťadne tejto
aIebo inej činnosti, ktorú pre zákazníka, jeho materskú
spoločnosť alebo pre akýkolÝek dcérsky, spoločný,
pridružený alebo sesterský podnik Vrámci štruktúry
zákazníka vykonáva, móže dójsť k zastaveniu prác na
príslušnej zákazke. Ak ktomu dójde, ABCD sa bude
usilovať vyriešiť 5ituáciu čo najskór a bude hladať
riešenie, ktoré by mu umožnilo pokračovať v zákazke,
Ak ABCD usúdi, že situáciu nemožno vyriešit móže byť
nútený ukončiť poskytovanie slUžieb a bude
oprávnený tak urobiť oznámením, ktoré nadobudne
platnosť bezprostredne pri doručení, avšak skór než
ABCD urobí takýto krok, záležitosť prekonzultuje 50
zákazníkom.

zmluva o službách

27 zmluva o službách obsahu.ie úplnú dohodu medzi
ABCD a zákazníkom vo vzťahu k poskytovaným
službám anahradzuje akékolVek predchádZajúce
dohody, dohovory, Vyhlásenia alebo prehlásenia Vo
Vzťahu k s|užbám. Akékorvek úpravy a zmeny zmluvy
o službách musia byť urobené písomne a podpísané
oprávnenými zástupcami ABCD a zákazníka. V prípade
nesúladu medzi týmito všeobecnýíni obchodnými
pod mien ka mi a osobitnými obchod ným i

podmienkami, ak sa uplatňujú, osobitné obchodné
podmienky majú prednosť. Ustanovenia zmluW
o službách vylučuiúce zodpovednosť ABCD voči
zákazníkovi sa však neuplatnia na akékolVek
Vyjadrenia ABcD urobené podvodným spósobom pred
Vznikom zmluW o službách.

V prípade, že zákazník neinformuje ABCD do 30 dní od
dátumu uvedeného na zmluve o svojom nesúhlase
s ustanoveniami obchodných podmienok dohodnutých
Vzmluve o5lUžbách, ABCD predpokladá tichý súhlas
zákazníka s týmito obchodnými podmienkami.

Nárokv tretích strán

28 Zmluva o službách nezakladá ani ne5pó5obuje, ani
nepredpokIadé založenie alebo Vznik akýchkolÝek
práV tretej osoby. Žiadna tíetia osoba nemá
oprávnenie vynucovať si plnenie alebo spoliehať 5a na
ustanovenia zmluvy o službách, ktoré poskytujú alebo
m6žu poskytovať akékorvek práva alebo prospech
tretím osobám, priamo alebo nepriamo, výslovne
alebo implicitne. Použitie akýchkoťVek právnych
predpisov dávajúcich alebo poskytUjúcich tretím
osobám zmluvné alebo iné práva v súvislosti 50
zmluVoU o slUžbách je vylúčené. Žiadna ABCD osoba
nemóže byť považovaná za tretiu osobu pre účely
tohto ustanovenia.

okolnosti mimo kontrolv ABcD alebo zákazníka

29 ABCD ani zákazník neporušia svoje zmluvné povinnosti
a ABCD ani zákazník nenesú zodpovednosť navzájom,
ak ABCD alebo zákazník nie sú schopní plnjť zmluvu
o službách v dósledku priainy mimo rozumne
požadovanej kontrolY ABCD alebo zákazníka. Vznik
takejto udaIosti na strane ABCD alebo zákazníka, je
povinná táto strana oznámiť druhej strane čo najskór
ako je to možné, pričom drUhé strana má možnosť
prerušil alebo ukončiť platnosť zmluvy o službách,
s účinnosťou okamžite po doručení oznámenia.

vzdanié sa, postúDenie a ooddodávatelia

Ak ABCD alebo zákazník nevykoná alebo neuplatňuje
niektoré zo svojich práv, toto neznamená vzdanie 5a
akýchkolÝek práV, ktoré patria ktorémukorvek z nich-

ABCD ani zákazník nie sú opráVnení posttjpiť práVa
alebo závázky zo zmluvy o službách bez
predchádzajúceho písomného 5úhlasu díuhej 5trany.

Za podmienok V článku 41. ABCD je opráVnené
ustanovit poddodávateíoV, aby mu pomáhali pri
poskytovaní 5lužieb ako členovia tímu zákazky, pričom
ABcD musí o tom Vopred informovať zákazníka.

30
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vvlúčenie a obmedzenie zodpovednosti ABCD

33 Zodpovednosť ABCD v súvislosti so službami je
obmedzená nasledovne a za podmienok v nižšie
uvedených odsekoch 35 a 36,

. súhrnná zodpovednosť všetkých ABCD osób voči
zákazníkovi a ostatným oprávneným osobám,

. zo zmluw alebo zo zákona alebo ináč,

. za akúkorvek priamu ujmu alebo škodu utrpenú
zákazníkom (alebo ktoroukolvek inou stranou),
ktorá Vznikla zalebo v súvislosti s p05kytnutím
služieb,

o bez ohl'adu na to, ako túto priamu ujmu alebo
škodu ABCD spósobilo, vrátane svojej
nedbanlivosti, ale nie spreneverou alebo svojim
úmyselným konaním,

je obmedzená do výšky určenej v zmluve, a|ebo

ak žiadna Výška tam nie je určená, do výšky 2-násobku
odmeny, ktorá bola zaplatená ABCD podl'a ustanovení
zmluvy. ABCD zodpovedá za škodu spósobenú pri
výkone auditu v subjektoch Verejného záujmu do
Výšky 20-násobku poplatku za Výkon auditu a V

ostatných účtovných jednotkách do výšky 10-násobku
poplatkU za výkon auditu.

34 V prípade, že existuje viac ako jeden užívater služieb
(,,užívateí"), obmedzenie zodpovednosti ABCD podra
tohto článku bude pomerne rozdelené medzi všetkých
užíVatelbv. Žiadny užíVater nemá právo diskutovať
alebo namietať platnosť, Vykonaternosť alebo použitie
tohto článku z dóvodu, že takéto rozdelenie nebolo
odsúhlasené, alebo že odsúhlasené obmedzenie
podielu rozvrhnuté akémukoívek užívaterovi je
neprimerane nízke. Vtomto prípade pojem ,,užívalel"
zahrňuje taktiež zákazníka a ostatné oprávnené osoby.

35 za podmienky dodržania súhrnného obmedzenia
zodpovednosti ABCD podl'a hore uvedeného odseku
33, nasledovné ustanovenia upravujú rozsah
žodpovednosti ABCD voči zákazníkovi a ostatným
opráVneným osobám:

a) Zodpovednosť ABCD osób je obmedzená na tú
časť celkovej ujmy alebo škody, s prihliadnutím na
nedbanIivostné spoluzavinenie zákazníka (ak
existuje) alebo na nedbanlivostné 5poluzavinenie
ostatných opráVnený€h osób (ak existuie), ktorá je
odóVodnená a spravodlivá Vzhl'adom na rozsah
zodpovednosti ABCD osób za túto ujmu alebo
škodu (,,podiel ABcD") a vzhl'adom na rozsah
zodpovednosti ktorejkol'Vek inej osoby
zodpovedajúcej alebo potenciálne zodpovedajúcej
voči zákazníkovi alebo voči ostatným oprávneným
osobám za tú istú ujmu alebo škodu (,,d'alšia

zodpovedná osoba").

b) Pri určení podielu ABCD,

. 5a neberie do úvahy, že d'alšia zodpovedná osoba
prestala existovať, prestala bť zodpovednou,
dosiahla stanovenie len dohodnutej V,íšky svojej

zodpovednosti alebo Vyhlásila platobnú
neschopnosť alebo z iných dóVodoV je neschopná
platiť

o v akomkolvek súdnom konaní proti ABCD začatom
zákazníkom alebo ostatnými oprávnenými
osobami musí zákazník alebo ostatné oprávnené
osoby na žiadosť ABCD spojiť konania proti ABCD
a d'alšej zodpovednej osobe, pokial' to nie je
zakázané zákonom,

c) Ak napriek ustanoveniu odseku 35 rozsah podielu
ABCD nebude určený, táto otázka bude na žiadosť
niektorej zo strán ponechaná na rozhodnutie
odborníka, menovaného Rozhodcovským súdom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
ktorý bude konať ako expert a nie ako rozhodca,
a ktorého rozhodnutie o výške podielu ABCD bude
konečné a Vykonaterné na splnenie akéhokolvek
predchádzaiúceho rozsudku.

ABCD prijíma obmedzenie zodpovednosti podťa
odseku 34 a 35 v mene ABCD a ako zástupca Všetkých
a ktorejkolÝek ABCD osoby, ktorá móže byť alebo
mohla byť zúčastnená na poskytovaníslužieb,

Výnimka podla odseku 33 a obmedzenia podťa
odsekov 34 a 35 sa použijú popri akýchkorvek iných
ustanoveniach, ktoré spósobujú vylúčenie alebo
obmedzenie zodpovednosti V inom ohl'ade,

Tento článok sa vzťahuje na nároky vzniknuté z alebo
podl'a Zmluvy o službách.

37.7 Zákazník alebo ostatné opráVnené osoby
neuplatnia nárok voči ABCD osobe inej než ABCD ako
zmluvnej strane, t/kajúci sa ujmy alebo škody utrpenej
zákazníkom alebo ostatnými oprávnenými osobami
z alebo v súvislosti 5 poslq/tnutím služieb. Toto
obmedzenie 5a neuplatní na obmedzenie alebo vylúčenie
zodpovednosti ABCD ako zmluvnej strany - spoločnosti 2a

konania alebo opomenutia akejkorvek inej ABCD osoby,

37.2 Akýkolvek nárok zákazníka alebo ostatných
oprávnených osób býkajúci sa ujmy alebo škody utrpenej
ako v,ís|edok vzniknutý, z, alebo vsúvislosti so zmluvou
o službách, či Vzmluve alebo podťa právnych predpisov,
alebo inak, sa mUsí uplatniť

o ak už službv boli poskytnuté, počas štyroch rokov
odo dňa, ked'práca, ktorá bola základom nároku,
bola poskytnutá

o ak bola zmluva o službách ukončená, počas štyroch
rokov odo dňa ukončenia

o ak bola ujma alebo škoda utrpená ako u/sledok
vzniknutý z, alebo v súVislosti s ABcD neopráVneným
prezradením dóverných informácií, počas štyroch
rokov odo dňa, kedy neoprávnené prezradenie
nastalo.

Vtichto prípadoch sa za začiatok lehoty považuje deň,
kedy najskór nastala skutočnosť, ktorá sa {podl'a zmluvy,
práVnych predpisov alebo inak) pokladá za príčinu
príslušného nároku. Pre účely tohio článku sa považuje za

uplatnenie nároku podanie návrhu na súd alebo návrhu
na začatie rozhodcovského konania.

37



Tretie osobv

38 zákazník odškodníABCD osoby a ochráni ABCD ajej osoby
pred akoukorvek ujmou, škodou, u/davkom alebo
zodpovednosťou utrpenou ABCD alebo t/mito osobami
v dósledku alebo v súVislosti s nasledujúcimi dvomi
skutočnosťami:

a) akékorvek pořušenie povinností zákazníka, ktoré yznikli

alebo Wphivajú zo zmluvy o službách,

b) akýkoívek nárok uplatnený alebo hroziaci od tretej
strany alebo ostatných opráVnených osób, ktoný
vznikolalebo vyplrlva z takéhoto porušenia povinnosti,

V prípade platby Wkonanei zákazníkom podra tohto
článku, zákazník nemá právo na refundáciu tejto platby od
ABCD alebo ABCD osób,

Tento závázok odškodnenia sa neuplatní ak ABCD
písomne súhlasilo s poskytnutím, vcelku alebo sčasti,
rn/sledku služieb takejto tretej osobe alebo ostatnej
opráVnenej osobe za podmienok, s ktorými zákazník
a tretia osoba alebo ostatné dotknuté opráVnené osoby
5úhlasilia ktoré aj dodržali.

VÝpoved'

39 Zákazník alebo ABCD móže vypovedať zm|uvu oslužbách
alebo pozastaviť jej účinnosť písomným oznámením
danýrn 30 dní vopred. Výpoved' alebo pozastavenie
účinnoýi podťa tohto odseku nie je na Ujmu akéhokolvek
práva, ktoré vzniklo zákazníkovi aíebo ABCD pred
\^i,povedbu alebo takýmto pozastavením účinnosti,
a Všetky čiastky, ktoré zákazník dlží ABCD sa stanú
splatnými dňom účinnosti \^/povede alebo pozastavenia.

40 Nasledovné odseky týchto Všeobecných obchodných
podmienok zostanú V platnosti aj po ukončení alebo
\^;,povedi zmluw o službách: 4 5, 6,7, a,9, 70, 13, 75, 78,
20,2I, 22, 23,24, 2s, 27,2a,30,3r,33, u,35, 36,37, 3a,
47, 42,43,44, 45,46.

ochíana údaiov

41 Na tento článok sa Vžťahujú ustanovenia a $iklad
Zákona o ochrane osobných údajov {,,zákon"). Ak je

to newhnutné pre poskytnutie služieb ABCD, má
ABCD oprávnenie od zákazníka spracúvať osobné
údaje vmene zákazníka podía tohto článku.
V prípade, že tak ABCD koná, vykoná všetky
primerané technické a organizačné opatrenia na
ochranu proti neoprávnenému alebo protiprávnemu
spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej
strate, zničeniu alebo poškodeniu osobných údajov.
ABCD odpovie na odóvodnené otázky zákazníka, aby
mu umoŽnilo kontrolu nad plnením ustanovení tohto
článku. ABCD nezaviaže inú osobu, okrem ABCD
osoby, spracúvaním osobných údajov zákazníka bez
predchádzajúceho písomného súhIasu zákazníka.

oznámenia

42 Akékolvek oznámenie doručené zákazníkovi alebo
ABCD podťa Zmluw o službách musí bW urobené
písomne a odoslané ako doporučená poštová
zásielka alebo doručená na príslušné adresy uvedené

vzáhlaví zmluvy (alebo na inú adresu, ktorá bola
písomne oznámená druhej strane). oznámenia
odoslané poštou sa považujú za doručené,

. druhÝ pracovnÝ deň, ak boli odoslané v rámci
Slovenskej repubIiky,

. desiaty pracovný deň,ak boli odos|ané mimo
slovenska,

nasledujtlci po dni odoslania,

oddeliteťnosť

43 Každý odsek a ustanovenie zmluw o službách
predstavuje samostatné a nezávislé ustanovenie. Ak
niektoré z Ýchto ustanovení bude prehlásené súdom
alebo iným príslušným orgánom za neplatné alebo
neúčinné, ostáVajúce ustanovenia zostáVajú platnými
a účinnými.

spósobiloď

44 Zákazník odsúhlasuje a prijíma Ustanovenia zmluw
o službách v mene zákazníka a ako Zástupca
ostatných opráVnených osób. V te,ito súvislosti
zákazník zabezpečí, že ostatné oprávnené osoby
budú konať Vsúlade stým, že sú stranou zmluvy
o službách, ako keby každá z nich podphala zmluvu
a súhlasila, že bude ňou viazaná. Avšak iba zákazník
5ám zodpovedá ABcD za zapIatenie odmeny,

45 ABCD prjjíma súhlas zákazníka s ustanoveniami
zmluvy o službách {okrem odsekov 34 a 35) V mene
ABcD a ako zástupca Všetkých a každej ABCD osoby,

Rozhodné přávo

46 Zmluva o službách sa riadi slovenským právom
a všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy oslužbách
patria do vr/lučnej právomoci slovenských súdov,

sťažnosti

47 Ak by zákazník kedykolvek chcel prediskutovať
sA8CD 5pó5ob ako zlepšiť služby, alebo ak má
zákazník ďažnosť na ich poslqltovanie, móže
zatelefonovať partnerovi, ktonl,je uvedený v zmluve.
Ak problém nebude Wriešený, zákazník by mal
kontaktovať lng. Janette lmreovú, písomne na adresu
A.K.l. AUDlT, 5.r,o., Dr. Vodu 2, 984 01 Lučenec, ABCD
okamžite prešetrí každú sťažnosť a urobíčo móže na
od5tránenie ťažko5tí,



A,K.l, AUDIT, s.ř.o., Dr. Vodu 2, 984 01 Lučenec

Príloha 2
Osobitné obchodné podmienky pre audítorské služby

Tieto osobitné podmienky dopíňajú Všeobecné
obchodné podmienky spoločnosti A.K.l. AUDll 5.r.o. a

uplatňUjú sa na poslq^ovanie aUdítorslqich služieb,
ktoré vypltlvajú zo slovenských právnych predpisov, a na

iné audítorské 5lužby.

povinnosti a zodpovednosť manažm€ntu

1. Štatutárny orgán a iné orgány spoločnosti
(,,manažment"), ktore.i účtovná závierka 5a audituje
(,,zákazník"), sú zodpovedn( zabezpečiť udržiavanie
náležitích účtovných záznamov, sú zodpovední za
zostavovanie účtovnej závierky vsúlade so všetkými
účtovnými princhmi a právnymi alebo inými
požiadavkami. Manažment je zodpovedný za

zabezpečenie prístupu pre ABCD ku Všetkým účtovným
podkladom a iným záznamom a informáciám.

2, Manažment potvrdzuje, že je zodpovedný za

zabezpečenie spráVnosti Všetkých transakcií so
spriaznenými subjeKami, Víátane toho, že sú všetky
takéto transakcie podložené príslušnou dokumentáciou.
V prípade manažérskych poplatkov alebo podobných
poplatkov v rámci skupiny podnikov je zodpovednosťou
manažmentu zabezpečiť priamu súvislosť takýchto
poplatkov 5 poskytnutými službami a existenciu
dostatočnej a primeranej dokumentácie, ktorá
podporuje uznanie týchto nákladov pre daňové účely.

zodoovednosť a povinnosti A8cD

3. ABCD, ako audítor, je povinný Wadriť názor na

účtovnú závierku vo forme a osobám špecifikovaným v
zmluve (,,správa nezávislého audítora ").

4, ABCD sa Vo svojej spráVe bude Zaoberať aj d'alšími
skutočnosťami, ktoré móžu byt vyžadované právnymi

alebo inými predpismi upravujúcimi \^i,kon auditu,
najmě zákonom č. 4z3l2o15 z. Z. o štatutárnom audite
a ozmene a doplnení zákona č. 431/2oo2 z.z,

o účtovníctve Vznení neskorších predpisov v platnom

znení {d'alej len ,,zákon o štatutárnom audite").

5. Zodpovednosťou ABCD je vo svojej správe Wadriť
názor na účtovnú závierku zákazníka ako celok, nie k
jeho jednotli\^i,m častiam (,,divízie"). ABCD má práVo

určiť druh a rozsah overovania jednotli\^ích divízií na

základe svo,iho úsudku, Práca (v prípade potreby), ktorú

Wkoná ABCD V rámci overovania jednotli\4rch divízií
móže byt rozsahom menšia ako celkové overenie, ktoré

by bo|a nutné, ak by ABCD vyjadroval názor na

5amostatnú divíziu.

6. Zodpovednosť ABCD zahíňa aj posúdenie, či

informácie týkajúce sa minulých období uvedené v
dokumentoch obsahujúcich auditovanú účtovn ú

záVierku sú vo všetkých \^ýznamných aspektoch zhodné
s informáciami uvedenýmiv účtovnej závierke.

Rozsah auditu

7. ABCD vykoná audit Vsúlade so zákonom
o štatutárnom audite a podťa medzinárodných
audítorských štandardov {lsA).

8. ABCD Wkoná audit takým spósobom, ktor}i považu.je

za potrebný pre splnenie svo,iej zodpovednosti uvedenej

Wššie a zahřňa také overovanie transakcil existencie,
Vlastníctva a ocenenia aktÍV a záVázkov ktoré povaŽuje

ABCD za potrebné. ABCD získa prehlad o účtovnom
systéme zákazníka za účelom zhodnotenia jeho
primeraností ako základu pre prípravu účtovnej
závierky. Za účelom tohto zhodnotenia získava ABCD
také dókazy, ktoré povážuje za dostatočné pre

Wjadrenie svojho názoru.

9. Audit účtovnej závierky (či vyplýVajúci zo zákona
alebo nle) neobsahu.'e prevlerku bežného riadenia
a efektíVnosti zákazníka. Audit nie je určený na

identiíikovanie všetlqich v,/znamných nedostatkov
v systéme zákaznika.

10. Za ochranu aktív zákazníka, za prevenciu a zistenie
§prenevery, chýb a nesúladu s legislatívou je
zodpovedný manažment. ABCD sa bude usilovať
naplánovať audit takým spósobom, aby existovala
primeraná pravdepodobnosť odhalenia v,íznamných
nespráVností V účtovnej závierke (vrátane tých, ktoré
vyplývajtl zo sprenevery, chýb alebo nesúladu s
legislatívou), ale nieje možné spoliehať sa na to, že audit
odhalí všetky nespráVnosti alebo spreneveru, chyby
alebo prípadný nesúlad s legislatívou, ktoré móžu
existovať.

1].. Pri zverejnení účtovnej závierky spolu s názorom
audítora, musí byt dodržaná forma požadovaná ABCD
alebo forma u/slovne akceptovaná ABCD.

12. Ak ABCD svoj názor odvolá, nie je ho možné d'alej
používať. V prípade, že bola účtovná závierka spolu
s názorom zverejnená, musí 5a potom zverejniť aj

odvolanie názoru audítora, resp. novli názor,

vvhlásenia a spolu9rá€a zo stranv manažmentu

13. Ako súčasť audítorských postupov móže ABCD
požadovať od manažmentu formálne písomné

potvrdenia určitých skutočností ovplyvňujúcich účtovnú

závierku, ako napríklad tie, ktoré \4iznamne záVisia od

odhadov vykonaných manažmentom. ABCD sa tiež

móže spoliehať na informácie alebo názory osób

5 primeranou



odbornou kvalifikáciou (bez ohradu na to, či sú alebo nie
5ú za mestna nca mi zákazníka), bánk a iných subjektov,

14. ABCD ie oprávnené požadovať nahliadnutie do
Všetkých dokumentov alebo Vyhlásení, ktoré budú
vydané spolu s účtovnou závierkou, alebo 5ú podkladom
pre zostavenie ÚČtovnej závierky,

účtovná závierka skupinv Dodnikov

15. V prípade, že spráVa ABCD sa týka účtovnej závierky
za skupinu podnikov zostavenej zákazníkom
(konso|idovaná účtovná závierka), ABCD preverí prácu

audítorov, ostatných zúčastnených spoločností v danej
skupine V rozsahU, aký ABcD považuje za nevyhnutný na

síoímovanie svojho názoru na konsolidovanú účtovnú
závierku a V rozsahu požadovanom platnou legislatívou,
Zodpovednosť za audiiy individuálnych účtovných
záVierok týchto zúčastnených spoločností zostáVa na

aud ítoroch bl,chto zúča5tnených spoločností,

lní audítori (audítori komponentov)

16. K \^/konu práce móže ABCD potrebovat, aby
organizačné zložky, dcérske spoločnosti a pridružené
alebo spoločné podniky požiadali svojich audítorov
ovykonanie takej práce, akú ABCD považuje za
newhnutnú. súčasťou tohto procesu móže byt žiadosť
ABCD, aby spoločnosť komunikovala s riaditeťmi
organizačných zložiek, dcérskych spoločností a
pridružených alebo spoločných podnikov, na.jmá

v prípadoch, ak sídlia alebo podnikajú mimo územia
Slovenskej republiky, za účelom vysvetlenia a Wkonania
potrebných postupov a zapojenia lokálnych audítorov.

obmedzenie zodpovednosti ABCD

Zodpovednosť ABCD VsúVislosti so službami je
obmedzená V rozsahu uvedenom V odsekoch 33 a 34
Všeobecných obchodných podmienok. pokial' príslušný
všeobecne závázný právny predpis neustanovuje inú
\^/šku obmedzenia náhrady škody a od tohto
zákonného ustanovenia sa nemožno odchýliť dohodou
zmluvných strán.

V Lučenci,


