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DODATOK č. 1 

k zmluve uzatvorenej dňa 31.12.2014 
 

o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom  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 

 

 

 

 

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. 1 Objednávateľ 

Názov : Obec Hrnčiarske Zalužany  

Adresa a PSČ : Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Zastúpenie : Ing. Branislav Nociar  -  starosta  

IČO : 00 318 795 

DIČ : 2021230211  

/ďalej len objednávateľ/ 

 

 

1.2 Overovateľ 

Názov   : MAKROAUDIT s.r.o. 

Adresa a PSČ  : Studenohorská 24, 841 03 Bratislava 

Zastúpený   : Ing. Marcel Petrík, konateľ spoločnosti, zodpovedný audítor č. licencie 1107 

Bankové spojenie  : FIO Banka, a.s. 

Číslo účtu                           : 2800685334/8330 

IČO    : 47 012 021 

DIČ    : 2023974898 

IČ DPH   : SK2023974898 

Registrácia   : v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87315/B 

 

/ďalej len ako overovateľ/ 
 

 

 

Čl. 2   

 

Vzhľadom na zmenu legislatívy v oblasti vykonávania auditu sa právna norma - zákon č. 540/2007 Z. z. 

o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu nahrádza v celej zmluve právnou normou - zákon 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 

 

Čl. 3   

 

Týmto dodatkom sa taktiež  nahrádza pôvodný Článok 2 nasledovne: 

 

2.1 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016,  

31.12.2017 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom 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 v platnom znení (ďalej len „zákon o 

štatutárnom audite“). 

2.2 Predmetom zmluvy je audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017.  
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2.3 Predmetom zmluvy je overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona 

o účtovníctve. 

2.4 Predmetom zmluvy je overenie dodržiavania povinnosti  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy za roky 2014, 2015, 2016, 2017. 

2.5 Služby uvedené v predmete zmluvy poskytne štatutárny audítor ako dodávateľ uvedených služieb. 

2.6 Konzultácie a poradenstvo k vybraným problémom účtovníctva a financovania.  

 

 

Čl. 3   

 

 

Týmto dodatkom sa dopĺňa Článok  5, bod 5.2 vyššie uvedenej zmluvy uzatvorenej dňa 31.12.2017  o druhú 

a tretiu vetu, pričom kompletné znenie v zmysle dodatku bude znieť nasledovne: 

 

 

5.2   Cena predmetu zmluvy predstavuje podľa bodov 2.1. a 2.4 tejto zmluvy suma 450,- € /slovom 

štyristopäťdesiat eur/ bez DPH, ktorá bude fakturovaná po overení ročnej účtovnej závierky.  Cena predmetu 

zmluvy predstavuje podľa bodu 2.2 tejto zmluvy suma 150,- €  /slovom: stopäťdesiat eur/ bez DPH za 

príslušný kalendárny rok. Cena predmetu zmluvy predstavuje podľa bodu 2.3 tejto zmluvy suma 50,- € 

/slovom: päťdesiat eur/ bez DPH za príslušný kalendárny rok.  

 

Čl. 4  

 

Týmto dodatkom ďalej sa mení nasledovný článok zmluvy: 

 

5.7  Overovateľ  je platcom DPH, k príslušnej čiastke podľa čl. 5.2 bude prirátaná DPH podľa aktuálne platnej 

sadzby DPH. 

 

Čl. 5  VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

 

 

5.1  Dodatok je uzavretý okamihom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Ak má objednávateľ povinnosť 

zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim 

dňom po dni jej zverejnenia. 

5.2   Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie 

a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.  

 

 

 

 

V ........................., dňa     V Bratislave, dňa 17.10.2018 

 

 

 

 

 

 

...................................................    .................................................... 

o b j e d n á v a t e ľ     o v e r o v a t e ľ 

                                                                                    

 


