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ZMLUVA O OVERENI, 
, , 

POSUDENIA 
v 

OPODSTANENOST 
EKONOMICKY 
OPRAVNENÝCH 

I I 

NAKLADOV A VYNOSOV , 
U ZMLUVNYCH 
DOPRAVCOV A 

, v 

SPRAVNOST 
DOPRAVCOM , 
PREUKAZANEJSTRATY 
Z POSKYTOVANIA 

v 

SLUZIEB VO VEREJNOM , 
ZAUJME V 
PRÍMESTSKEJ 
AUTOBUSOVEJ 
DOPRAVE ZA ROK 2022 



KRESTON 
SLOVAKIA 

Táto ZMLUVA O OVERENÍ, POSÚDENÍ A OPODSTANENOSŤ EKONOMICKY 
OPRAVNENÝCH NÁKLADOV A VÝNOSOV U ZMLUVNÝCH DOPRAVCOV (SAD 
PRIEVIDZA A. S. A SAD TRENČÍN, A. S.) A SPRÁVNOSŤ DOPRAVCOM PREUKÁZANEJ 
STRATY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB VO VEREJNOM ZÁUJME V PRÍMESTSKEJ 
AUTOBUSOVEJ DOPRAVE ZA ROK 2022 (ďalej len ,,Zmluva") je uzavretá podľa ust. § 
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,Obchodný zákonník") medzi: 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

A) 

B) 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO/DIČ: 

Kreston Slovakia Audit, s. r. o., audítorská spoločnosť 
Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Registrácia: 

Konateľ: 

53 918 291/212550618 
SK212550618 

5 
Obchodný register Okresného súdu 
vložka č. 153760/B 
Ing. Jozef Janík 

( ďalej len „Poskytovate!'") 

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 

IČO/DIČ: 36 126 624,2021613275, 

Štátna pokladnica 

Bratislava I, oddiel: Sro, 

Bankové spojenie 

IBAN: SKSl 8180 0000 0070 0050 4489 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Jaroslava Bašku, predseda TSK. 

(ďalej len „Prijímatel"') 

II. PREDMET ZMLUVY 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Prijímateľa v zmysle tejto Zmluvy overenie, 
posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2022 
(ďalej len „EONaV'') u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.) a 
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overenie správnosti dopravcami vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb vo 
verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 v zmysle Zmluvy o 
výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave -
prímestskej autobusovej doprave na území TSK v znení jej dodatkov a Príloh (najmä 
Príloha č. 14, resp. Príloha č. 15 ku Zmluve), ktoré sú súčasťou Zmluvy, ako aj v zmysle 
platnej legislatívy SR určené pre akciové spoločnosti. 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poskytovateľ vyhotoví po ukončení poskytnutých 
služieb písomnú správu z overenia, posúdenia a opodstatnenosti EONaV a správnosti 
dopravcom preukázanej straty za rok 2022 z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave, aj s prípadnými návrhmi, odporúčaniami a 
opatreniami týkajúcimi sa procesu v oblasti preukazovania EONaV. 

HL POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Povinnosť Prijímateľa je zabezpečiť, aby zmluvní dopravcovia poskytli Poskytovateľovi 
všetky údaje, informácie a dokumenty, ktoré Poskytovateľ bude požadovať pre splnenie 
predmetu tejto zmluvy a o ktoré písomne požiada zmluvných dopravcov. 

Povinnosť Poskytovateľa je: 

a) Vykonať práce nestranne a na zodpovedajúcej odbornej úrovni, 

b) Zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť o získaných informáciách a výsledkoch zistených pri 
realizácii predmetu tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení tohto 
zmluvného vzťahu, 

c) Neposkytovať informácie získané z realizácie predmetu tejto zmluvy tretím osobám bez 
písomného súhlasu Prijímateľa, 

d) Poskytnúť službu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými na 
overenie súladu, 

e) Vypracovať písomnú správu z overenia, posúdenia a opodstatnenosti EONaV a správnosti 
dopravcom preukázanej straty za rok 2022 z poskytovania služieb vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave, aj s prípadnými návrhmi, odporúčaniami a 
opatreniami týkajúcimi sa procesu v oblasti preukazovania EONaV. 
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IV. TERMÍN PLNENIA (DODANIE SLUŽBY) 

a) Predmet plnenia sa považuje za dosiahnutý a zmluva za splnenú vykonaním a predložením 
všetkých dohodnutých výstupov zo strany Poskytovateľa podľa článku II. a III. tejto 
Zmluvy. 

b) Návrh Písomnej správy o EONaV za rok 2022 je potrebné prerokovať s Prijímateľom 
najneskôr 7 pracovných dní pred odovzdaním konečnej verzie. V prípade potreby je 
Poskytovateľ povinný Návrh Písomnej správy o EONaV za rok 2022 prepracovať. 

c) Konečná verzia Písomnej správy o EONaV za rok 2022 bude Prijímateľovi predložená 
v termíne najneskôr do 25.03.2023 a to na základe preberacieho protokolu vystaveného 
Poskytovateľom. Uvedený termín má Poskytovateľ povinnosť dodržať len v prípade, že mu 
budú za začiatku vykonávania prác predložené všetky dokumenty a informácie potrebné 
pre splnenie predmetu tejto zmluvy a to v podobe a formáte požadovanom 
Poskytovateľom. 

d) Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať vedomosť o tom, že nebude schopný 
dodržať riadne a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznámi to písomnou 
formou bez zbytočného odkladu Prijímateľovi a zároveň urobí opatrenia na to aby Prijímateľ 
neutrpel škodu. 

V. CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

a) Prijímateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za realizovanie predmetu tejto Zmluvy cenu '9 
podľa vzájomnej dohody uvedenej v tomto článku nižšie. 

b) Na základe dohody oboch zmluvných strán bola dohodnutá cena za všetky dohodnuté 
a predložené výstupy zo strany Poskytovateľa, podľa článku II. tejto Zmluvy nasledovne: 

Strana 4 z B 



c) 

Overenie, posúdenie a opodstatnenosť 
ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov 
za rok 2022 ( ďalej len „EON a V'') u zmluvných 
dopravcov (SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, 
a. s.) a overenie správnosti dopravcami 
vykázanej preukázanej straty z poskytovania 
služieb vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2022. 

Celková cena: 

Cena bez 
DPH (EUR) 

5 780,00 

DPH (EUR) 

1156,00 

Cena s DPH 
(EUR) 

6 936,00 

Dohodnutú sumu vyfakturuje Poskytovateľ Prijímateľovi po vykonaní všetkých prác 
a predložení všetkých výstupov podľa článku II. tejto Zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje 
uhradiť faktúru do 30 dní od jej doručenia. 

d) V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne, alebo neúplne údaje, Prijímateľ ju 
bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 
30 dní odo dňa jej opätovného doručenia Prijímateľovi. 

e) Vyššie dohodnutá cena je konečná, t. j. k uvedenej cene nie je Poskytovateľ oprávnený 
fakturovať žiadne ďalšie náklady, či ďalšie výdavky účelovo vynaložené v priamej 
súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy. 

f) Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje 
a Prijímateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

a) Poskytovateľ je povinný zaplatiť Prijímateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške z 
hodnoty predmetu Zmluvy, ak predmet Zmluvy nebude zhotovený v dohodnutom čase 
a v požadovanej kvalite. 

b) Ak je Prijímateľ v omeškaní s úhradou dohodnutej odmeny podľa článku V. tejto 
Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi úroky z omeškania v zákonnej výške. 
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c) V prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním predmetu Zmluvy, ako aj v prípade 
neúplného dodania alebo nesprávneho predmetu Zmluvy, má Prijímateľ nárok na 
zľavu z ceny dohodnutej v článku V. tejto Zmluvy. 

SPí)S()BY UKONČENIA ZMLUVY 

a) Prijímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovateľ 
mešká s plnením predmetu Zmluvy o viac ako dva týždne ( 14 kalendárnych dní) 
po uplynutí lehoty na dokončenie predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy. Odstúpenie 
je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

b) Pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy moze oprávnená 
zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej 
zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, 
ktorá jej vinou vznikla. 

c) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno 
považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy. 

d) Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie. 

e) Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou Zmluvných strán. 

VI!L VEIREC:NÉ UST.ANOVENIA 

a) Prijímateľ vytvorí pracovníkom Poskytovateľa podmienky pre riadny výkon ich činnosti 
a zabezpečí, aby zmluvní dopravcovia poskytli Poskytovateľovi všetky potrebné 
informácie a podklady. 

b) Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
plnenia tejto Zmluvy a, že sú mu známe všetky kvalitatívne a iné podmienky nutné 
k realizácii predmetu tejto Zmluvy. 
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c) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytnutia 
finančného plnenia podľa tejto Zmluvy a vzájomných vzťahov zmluvných strán 
s výnimkou tých, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, resp. ktoré musia byť nutne 
poskytnuté tretím osobám z dôvodu plnenia predmetu Zmluvy, tvoria predmet 
obchodného tajomstva. Táto povinnosť trvá aj po skončení odbornej činnosti. 

d) Túto Zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpisovanými 
obidvoma zmluvnými stranami. 

e) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma oprávnenými zástupcami 
Prijímateľa a poskytovateľa, účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej 
stránke Prijímateľa. 

f) Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č .. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

g) Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy a za škodu, ktorú 
spôsobil Prijímateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. 
Nezodpovedá však za vady, ktorých príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných 
materiáloch odovzdaných Poskytovateľovi Prijímateľom. 

h) 

i) 

Prijímateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak Poskytovateľ zaviní svojou 
činnosťou škodu Prijímateľovi, bude možné poskytnúť údaje Prijímateľa poisťovni, 
v ktorej je Poskytovateľ poistený, a to výlučne za účelom riešenia tejto poistnej 
udalosti. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá 
zo zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis. 

j) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na 
základe vzájomnej dohody a na základe slobodnej a väznej vôle, zmluvu neuzatvorili 
v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok. Táto zmluva je urobená 
v predpísanej forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s ňou ju podpísali 

k) Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže 
by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. Záväzok zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nie je časovo 
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obmedzený a ostáva v platnosti aj po zániku tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej · 
zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím 
osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. 

Za Poskytovateľa: 

V Bratislave 1 

Dňa -; --

(._ ~-
K;eston Slovakia Audit, s. r. o. 
Ing. Jozef Janík 
konateľ 

knowing you. 

Za Prijímateľa: 

V Trenčíne 

Dňa 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Baška 
Predseda TSK 
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