
Zmluva 
o overení ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov 

(SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.) a správnosti preukázanej straty z poskytovania 
služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 

uzatvorená v zmysle ustanovení§ 269 Obchodného zákonníka 

1. 1. Objednávate!' 
Názov: 
Adresa a PSČ: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 
IČO: 
DIČ: 

1. 2. Vykonávate!' 
Názov: 
Adresa a PSČ : 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Registrácia: 

Čl.1 

ZMLUVNÉ STRANY 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav BAŠKA - predseda 

Štátna pokladnica 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36 126 624 
2021613275 

a 

INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o. 
Prúdy 23, 911 05 Trenčín 
Ing. Miroslav Džupinka, CSc. - konatel' 
VÚB, a. s. 
SK02 0200 0000 0000 2580 2202 
30 999 944 
2020383442 
SK2020383442 
Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro, vložka číslo: 298/R 

Čl. 2 

PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov 
u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza; IČO: 
36 324 043 a SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín; IČO: 36 323 977) 
a správnosti Dopravcom vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom 
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 v zmysle Zmluvy o výkone 
vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej 
autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluvy) a príloh, ktoré sú 
súčasťou Zmluvy. 

Čl. 3 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1. Povinnosti objednávatel'a 
a) poskytnúť vykonávatel'ovi údaje, informácie, ktoré vykonávate!' bude považovať 

za podstatné pre splnenie predmetu zmluvy a o ktoré požiada objednávatel'a o súčinnosť 
potrebnú pre výkon prác, 

b) poskytnúť vykonávatel'ovi aj také údaje, informácie a dokumenty, o ktoré vykonávate!' 
nepožiada, avšak objednávate!' ich považuje za dôležité a vzťahujúce sa k predmetu 
zmluvy, 

1/3 



c) uhradiť dohodnutú sumu po predložení písomnej správy z overenia ekonomicky 
oprávnených nákladov (ďalej len EONaV) a správnosti preukázanej straty z poskytovania 
služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018. 

3.2. Povinnosti vykonávatel'a 
a) vykonávať práce nestranne a na zodpovedajúcej odbornej úrovni, 
b) pri výkone prác bude vychádzať z potrieb objednávatel'a, uzatvorených zmlúv s prílohami 

v znení dodatkov a platných predpisov, 
c) zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť o získaných informáciách a výsledkoch z overenia 

EONaV a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení 
tohto zmluvného vzťahu, 

d) neposkytovať informácie o zmluvných dopravcoch a výsledky z EONaV zmluvných 
dopravcov získané pri ich overovaní tretím osobám bez písomného súhlasu 
objednávatel'a, 

e) vykonávate!' sa zaväzuje poskytnúť službu v súlade s Medzinárodnými audítorskými 
štandardmi aplikovatel'nými na overenie súladu. 

3.3. Písomná správa z overenia EONaV 
Výsledky overenia EONaV a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb 
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave aj s prípadnými návrhmi 
a odporúčaniami týkajúcimi sa kontrolného procesu v oblasti preukazovania EONaV budú 
odovzdané objednávatel'ovi formou písomnej správy. 

Čl.4 

TERMÍN PLNENIA (DODANIA SLUZBY) 

4.1. Overenie EONaV a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 začne deň nasledujúci po dni nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

4.2. Overenie EONaV a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 bude vykonané najneskôr do 12.04.2019 
vrátane termínu na spracovanie písomnej správy na samotné overenie. 

4.3. Písomná správa z overenia EONaV a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb 
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 bude objednávatel'ovi 
predložená do piatich pracovných dní po ukončení prác na predmete zmluvy najneskôr však 
12.04.2019. Uvedený termín má vykonávate!' povinnosť dodržať len za predpokladu, že mu 
budú k začiatku vykonávania prác najneskôr 18.03.2019 predložené všetky podstatné 
dokumenty a informácie potrebné pre splnenie predmetu tejto zmluvy a to v podobe a formáte 
požadovanom vykonávatel'om. 

Čl. 5 

CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 . Cena za vykonanie overenia EONaV a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb 
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 je dojednaná v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle ponuky 
z verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy: 

cena bez DPH 
20% DPH 
cena vrátane DPH 

8 800,00 Eur (slovom osemtisícosemsto eur) 
1 760,00 Eur (slovom jedentisícsedemstošesťdesiat eur) 

1 O 560,00 Eur (slovom desaťtisícpäťstošesťdesiat eur), 
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5.2. Cena predmetu zmluvy bude uhradená po predložení písomnej správa z overenia EONaV 
a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2018 na základe predloženej faktúry. Faktúra je splatná 
do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vykonávatel'om. 

5.3. V prípade, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky, je to dôvod na oprávnené 
vrátenie faktúry. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
správnej faktúry objednávatel'ovi. 

5.4. V prípade nepredloženia písomnej správy z overenia EONaV a správnosti preukázanej straty 
z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018 
v stanovenom termíne je objednávate!' oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške O, 1% 
z celkovej ceny, t.j .z ceny vrátane DPH za každý deň omeškania so splnením povinnosti. 

Čl . 6 

VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

6.1. Zmeny dohodnutého obsahu tejto zmluvy počas jej platnosti sa realizujú vo forme dodatku, 
ktorý podpíšu oprávnen'í zástupcovia oboch zmluvných strán. 

6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma oprávnenými zástupcami 
objednávatel'a a vykonávatel'a a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 

6.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávate!' obdrží dve 
vyhotovenia a vykonávate!' obdrží jedno vyhotovenie. 

6.4. Písomnosti (zmluva, dodatky) medzi zmluvnými stranami sa doručujú doporučenou poštou 
alebo kuriérom a to na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

6.5. Vykonávate!' nie je oprávnený postúpiť pohl'adávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a. Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohl'adávky vykonávatel'a v rozpore s dohodou podl'a predchádzajúcej vety, bude 
v zmysle§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávatel'a je zároveň platný len 
za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja . 

Za Trenčiansky samosprávny kraj 

{/ !l \ 

Ing. Jaroslav Baška -predseda 
(objednávate!') 

l :J . 'l (i' y 
V Trenčíne, ........................ .. 

Za INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o. 

~ ............. ... .. ~::z: . :::--:. -:.'::::-::: .................... .. 
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Ing. Miroslav Džupinka, CSc.- konatel' 
(vykonávate!') 


