
DODATOK č. 1 

K zmluve č. 36/2021 zo dňa 12.08.2021 o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite 

a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

I. Zmluvné strany: 

 

Dodávateľ : POVMART, s.r.o.,audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413. Zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro,vložka číslo: 

12090/V 

 

Zastúpenie: Ing. Mária Pochová., konateľ - zodpovedný audítor, č. licencie SKAU 417 

 Ing. Viera Ružbarská - spoločník 

 

so sídlom: Národná trieda 86, 040 01 Košice 

IČO : 36202924 

DIČ : 2020047524 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Bardejov 

       IBAN:  SK97 5600 0000 0036 2075 1001     

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

 

 

Odberateľ : Obec KURIMA 

Zastúpenie: Ján Bartoš – starosta obce 

So sídlom :     Klepár č. 1, 086 12 Kurima 

IČO :   00 322 245 

DIČ :  2020623209 

 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

 

 

 

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

 

 

Účel vystavenie dodatku : 

 

1/   Zmena Čl. IV. Cena : 

 

Namiesto Čl.IV. bod 2 v znení : 
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1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa 

článku II. tejto zmluvy nasledovne: 

 

a) za štatutárny audit v súlade s článkom II. písm. a), b) tejto zmluvy, ktorý zahŕňa audit  

účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20201.050,00  €; 

 

b) za audit výročnej správy v súlade s článkom II. písm. b) tejto zmluvy, ktorý zahŕňa 

overenie  súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou k 31.12.2020      

150,00 €. 

 

c) Celková konečná cena:   1.200,00 €. 

 

 

 

 

sa mení na: 

 

 

 

 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa 

článku II. tejto zmluvy nasledovne: 

 

a) za štatutárny audit  v súlade s článkom II. písm. a), b) tejto zmluvy, ktorý zahŕňa 

audit  účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021      1.050,00  €   + DPH 

b) za audit výročnej správy v súlade s článkom II. písm. b) tejto zmluvy, ktorý zahŕňa 

      overenie  súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou k 31.12.2021         

      150,00 €  +  DPH 

c) Celková cena:   1.200,00 €   + DPH 

 

 

 

Ostatné body tohtoČl. IV. Cena sú nemenné : 

 

3.  Sumy uvedené v bode 2. tohto článku je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi 

prie- 

priebežne v závislosti od realizácie výkonu audítorských služieb. 

 

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

 

5.     Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené ako celkové ceny konečné 

 

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

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. 
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Ostatné ustanovenia a dojednania v audítorskej zmluve č. 36/2021, účinnej od 12.08.2021 

zostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 

Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

V Kurime dňa  15.08.2022    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................   .................................................. 
Za dodávateľa    Za odberateľa 

Ing. Mária Pochová   Ján Bartoš 

audítorka      starosta 


