Dodatok č. 1
ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
I.

Zmluvné strany:

Dodávateľ :

Ing. Zora Nosková, CA
Číslo licencie UDVA: 982
Sídlo: Olivová 1150/18, 905 01 Senica
IČO : 40765504
DIČ: 1045470459
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK68 1100 0000 0026 1608 8601
Telefónne číslo: +421 904 552 805

(ďalej len „dodávateľ“)
Odberateľ :

Obec Trstín
V zastúpení: Marta Genčúrová, starostka obce
Sídlo: Trstín 95, 919 05
IČO : 00313122
DIČ: 2021175739
Bankové spojenie: VÚB banka a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0000 0852 4212
Telefónne číslo: +421 33/534 96 01

(ďalej len „odberateľ“)
(Dodávateľ a odberateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)



Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „audit“ rozumie štatutárny audit definovaný v §2,
ods.1 zákona o štatutárnom audite a pod pojmom „dodávateľ“ sa rozumie „štatutárny audítor”
alebo “audítorská spoločnosť” definovaní v §2, ods.2 a 3 zákona o štatutárnom audite.
Týmto Dodatkom č. 1 Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorenej dňa 11.10.2017 (ďalej len “Zmluva”) sa mení článok IV. Cena.
IV. Cena:
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

podľa

štandardov

platných

v Slovenskej

republike

vykonaný

dodávateľom pre odberateľa v súlade s článkom II., písm. a) tejto zmluvy, ktorý
zahŕňa audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20xx
Tieto práce budú rozdelené do dvoch základných častí:


predaudit - realizácia do 31.1.20xx



audit účtovnej závierky – realizácia do 30.9.20xx

Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. a)

750,- €

b) overenie výročnej správy v zmysle s článkom II. písm. b)
Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. b)

150,- €

c) audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.20xx závierkou v zmysle článku II.
písm. c)
Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. c)

200,- €

d) overenie konsolidovanej výročnej správy v zmysle článku II. písm. d)
Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. d)

100,- €

e) overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov v zmysle článku II. písm.
e)



Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. e)

100,- €

Spolu celková cena služby podľa čl. II.
3.

1 300,- €

Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podľa čl.II. je dodávateľ oprávnený fakturovať
odberateľovi pred odovzdaním správ audítora.

4.

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej obdržania.

5.

Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

6.

K uvedeným cenám je dodávateľ oprávnený fakturovať, v zmysle zákona 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.

II.

Záverečné ustanovenia:.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 Zmluvy platí od účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018.
3. Dodatok č. 1 Zmluvy sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku,
pričom každá so zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že Dodatok č. 1 Zmluvy
uzavreli na základe vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu
neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená
v predpísanej forme, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňou ju podpísali.
V Senici dňa 19.9.2018

Za dodávateľa

.........................................................
Ing. Zora Nosková, CA

Za odberateľa

...............................................................
Marta Genčúrová, starostka Obce Trstín

Číslo licencie UDVA: 982



