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Dodatok č.2 

k zmluve o poskytovaní audítorských služieb 
                                                                               

Čl. I. 

 Zmluvné strany 

 

Dodávateľ           :     Ing. Mária Kasmanová,  licencia UDVA č.1114 

So sídlom : Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba 

IČO : 46 746 862 

DIČ : 10 72 290 560 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. pobočka Žilina 

  č. účtu :  3171136002/5600 

  IBAN:    SK71 5600 0000 0031 7113 6002  

Telefón : 0904 / 187742                 

Dodávateľ  je zapísaný v Živnostenskom  registri č.ObU-ZA-OZP1-2012/14388-2, č. 

živnostenského registra 580-49843 

 

(ďalej len “dodávateľ”) 

                                                                    a 

Odberateľ : 

Obec : Obec  Likavka     

Sídlo : Obecný úrad, 034 95 Likavka č.815  

V zastúpení : Ing. Marián Javorka, starosta obce   

IČO : 00 315 362  

DIČ : 20 20 589 582 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: 8338720001/5600   

  IBAN:  SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

  SWIFT: KOMASK 2X   

Telefón : 044/4300240 

 

( ďalej len „odberateľ“ ) 

 

sa dohodli na dodatku č.2  k zmluve o  poskytovaní  audítorských služieb zo dňa 18.4.2018 

Na základe vzájomnej dohody sa mení : 

 

Čl. IV. – Cena  

nasledovne: 

 

 

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       

Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. a)             1 100,- € 

 

b) za overenie výročnej správy v zmysle článku II. písm. b)   

Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. b)             200,- € 
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c) za audit konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle článku II. písm. c)   

Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. c)            300,- € 

       

d) za overenie konsolidovanej výročnej správy v zmysle článku II. písm. d) 

        Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. d)  200,- € 

 

e) v prípade vyhotovenia jednej výročnej správy za individuálnu účtovnú závierku aj 

za konsolidovanú účtovnú závierku za overenie výročnej správy s auditovanou 

účtovnou závierkou 

 Spolu celková cena služby podľa čl. II. písm. e)  400,- € 

 

Spolu celková cena služby podľa čl. II.                      1 800,- € 

 

3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Fakturácia 

bude uskutočnená po vykonaní auditu.   

4. Ceny špecifikované v tejto zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateľ je oprávnený 

k uvedeným cenám fakturovať DPH podľa platných právnych predpisov, v prípade, že 

je platca DPH.  

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. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť výdavky účelne vynaložené v priamej súvislosti 

s výkonom auditu:  

• cestovné výdavky účelne vynaložené Dodávateľom v priamej súvislosti s výkonom 

činnosti auditu /cena bude vypočítaná podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách v z.n.p./ 

7. Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete zmluvy bude 

riešená písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 

8. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár prináleží   

každej zmluvnej strane. 

9. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň 

nasledujúci po dni jeho zverejnenia. 

 

 

Ostatné články a body zmluvy  o  poskytovaní  audítorských služieb zo dňa 18.4.2018 

ostávajú nezmenené. 

 

 

V Likavke, dňa   

  

 

 

 

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

Ing. Mária Kasmanová, audítor   Ing. Marián Javorka, starosta obce   

 

 
 


