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Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej podťa 269 ods.2 zákona č.
§
5l3ll99l Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
číslozmluvy: 17 - 2016

I.

Dodávatel':

Zmluvné strany:
Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č,licencie 474
Zapisanáv Krajskej správe Štatistickéhoúradu v Nitre - certifikovaný audítor od
03 .1L1994, so sídlom Námestie hrdinov 7 , 940 0 1 Nové Zámky
IČo: :ot 103 45
IČ opH: SK 102792625I
Bankové spojenie: ČSOg a.s. Nové Zámky 50279007317500

(d'alej len,,Dodávatelx')

Odberateť: Obec Marc"torra1 Obecný úrad Marcelová
Zastúpená: Starosta obce Varga Ervín, štafutárny zástllpca

So sídlom: 946 32 Marcelová, Nám. Slobody 1199 IČo: oo 306
Kontaktná osoba: Zuzana Szegiová - hlavná úětovníčkaOcÚ

550

D|Č:2021046687

d'alej len,,Odberatel*')

(Dodávatel'a Odberatel'spoloěne d'alej len ako ,,Zmluvné strany")

II.

Predmet:

Predmetom Dodatku je vykonanie auditu konsolidovanej účtovnejzávierky zostavenej k31.I2,20l5
a overenie súladu konsolidovanej qýroěnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnouzávierkou
za rok 2015 . Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku ě. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských
služieb zo dňa l7,05.2016 nasledovne:

Dodávatel' sazavázuje zabezpeěiť pre Odberatel'a v zmysle tohto Dodatku:
a) Audit konsolidovanej úětovnej závierky zostavenej k3Ll2.2015 podl'a zákona ě. 43112002

úětovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,rzákon o účtovníctve")
a vykonaný v súlade so zákonom ě. 4Z3l20I5 Z.z. o štatutámom audite a o zmene a doplnení
zákona é. 43I/2002 Z. z. o úětovníctve v zneni neskoršíchpredpisov (d'alej len Zákon
o štatutárnom audite") a ostatnými právnymi normami fýkajúcich sa ýkonu auditu
platnými v Slovenskej republike, a to Obce Marcelová,
overenie súladu konsolidovanej qýročnej správy s auditovanou konsolidovanou úětovnou
závierkou zarok2015 zostavenej podl'a § 20 zákona o účtovníctve.

Z.z.

b)

ilI.
l.
2.

o

Vykonanie predmetu:

Služby uvedené včlánku II. a) tohto Dodatku je Dodávateť povinný vykonať najneskór do
30.09.2016. Služby uvedené v ělánku II. b) tohto Dodatku je Dodávateť povinný vykonať
najneskór do 30.09.20
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6.

Odberatel'je povinný dodať dodávateťovi potrebné podklady nevyhnutné pre potreby qýkonu

služieb súvisiacich s predmetom dodatku, a to priebežne podl'a požiadaviek dodávateťa.
V prípade qýkonu činnosti uvedených v ělánku IL, písm. a) a písm. b) tohto Dodatku je
Odberatel' povinný dodať podklady nelyhnutné pre potreby qýkonu tejto činnosti najneskór

3.

do l5.09,20l6.
Dodávatel' sa zavázuje vykonávať pre Odberatel'a služby s odbornou starostlivosťou
a nestranne a z auditu vypracovať správu audítora podl'a medzinárodných audítorských
štandardov, v ktorej vy,jadrí názor na úětovnú závierku nasledovne:

A)
B)

Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnejzávierky,
Dodatok k správe audítora z auditu súladu konsoiidačnej výročnej správy.

./
Iv.

Cena:

l. Odberatel' je povinný zaplatiť Dodávatelbvi za zabezpeěenie predmetu Dodatku cenu podl'a
2,

vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomtó ělánku Dodatku.
Odberatel' sa zavázuje zap\atiť Dodávatelbvi za služby poskytnuté a vykonané podl'a článku
II., tohto Dodatku nasledovne:

Spolu celková cena služby podl'a čl. II. písm. a)
Spolu celková cena služby podl'a čl. II. písm. b)

400,00 €
200,00 €

Spolu celková cena služby podl'a čl. il.

3,
4.
5.

600,00 €

Sumy uvedené v bode 2. tohto ělánku podl'a č1.II. je Dodávatel' oprávnený fakturovať
odberatelbvi nasledovne:
o 100%+DPH spolu s vyúčtovanímcelkovej ceny po vykonaní ostatqých služieb
uvedených v 2. ěasti auditu pred odovzdaním správy audítora.
odberatel'sazavázuje uhradiť faktúru do 15 dní odo dňa.jej obdržania.
Ceny špecifikované v tomto Dodatku sú uvedené blz DPH. Dodávateť je oprávnený
k uvedeným cenám fakturovať DPH podl'a platných právnych predpisov.

V.

Platnost'Dodatku:

1.Tento Dodatok sauzatvárana dobu urěitú, do 30.09.2016.

2,Tento Dodatok je platnY odo dňaje podpísania oboma Zmluvnými stranami.

vI.

záv er ečnéustanovenia

:

l.

Ostatné ělánky zmluvy oposkl,tovaní audítorských služieb zo dňa 17.05.2016 zostávajú

2.

Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo
Zmluvných strán obdržíjeden (l) rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, že Dodatok uzavreli na základe
vzájomnej dohody ana základe slobodnej avážnej vóle, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za
nápadne neqýhodných podmienok, dodatok je urobený v predpísanej forme, dodatok si
pozorne prečítali,jeho obsahu porozumeli ana znak súhlasu s ním ho podpísali. _.

3,

nezmenené.

ZaDodávate|'a

ZaOdberatel'a

.j

CA_-audítor,/Í"'

Varga Ervín,

Ing. Farkasová Juliana,

Zodpovedný

štatutárny

,//.r'

(
Dňa:29.09.2016
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