D O D A T O K Č. 2 K Z M L U V E
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorenej dňa 9.12.2014
Týmto dodatkom sa mení článok I. Zmluvné strany - dodávateľ:
I.

Zmluvné strany:

Dodávateľ :

Ing. Milena Korcová, audítorka, zapísaná v zozname audítorovo SKAU č. licencie 392

Š. Moysesa 38/9
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 30 197 996
D IČ :1020834265
IČ DPH: SK1020834265
bankové spojenie:
(ďalej len „dodávateľ“)
Odberateľ:

Obec Pravenec
č. 208
972 16 Pravence
v zastúpení: Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce
IČO: 00 318 434

(ďalej len „odberateľ“)
(Dodávateľ a odberateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)
Ďalej sa týmto dodatkom 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 za roky 2018 - 2020

b) overenie výročnej správy v zmysle s článkom II. písm. b)
c) správa o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 v zmysle
článku II. písm. c)
Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. a) až c):
550,- EUR bez DPH/ za kalendárny rok

660,- EUR s DPH/ za kalendárny rok.

Spolu celková cena služby podľa či. II .:
550,- EUR bez DPH/ za kalendárny rok
3.

660,- EUR s DPH/ za kalendárny rok

Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podľa čl.II. je dodávateľ oprávnený fakturovať
odberateľovi po vykonaní služieb pred odovzdaním správy audítora

4.

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 15 dní odo dňa jej obdržania.

5.

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.

6.

Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude
riešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

Za dodávateľa

Za odberateľa

