
  

  

Dodatok č. 1

 K  Z M L U V E č. 03/2019 
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

I. Zmluvné strany:

 

Dodávateľ :  Ing. Eva Kútiková,  č. licencie 509

so sídlom: Športová ul. 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča 
IČO : 32 015 046

IČ DPH : SK 1029259858

bankové spojenie: VUB, a.s. pobočka  Banská Bystrica, 

IBAN: SK74 0200 0000 0044 2754 4312

(ďalej len „dodávateľ“)

 

Odberateľ :  Obec Bacúch

zastúpená: Ing. Michal Chovanec– starosta obce 

so sídlom: 976 64 Bacúch, Hlavná 279/43

IČO :  00 313 254

DIČ : 2021223028 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

IBAN: SK86 5600 0000 0020 0048 9001 

 (ďalej len „odberateľ“)

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve  o poskytovaní audítorských 

služieb č. 03/2019 zo dňa  25.4.2019, ktorým sa mení a upravuje Zmluva nasledovne: 

 

IČO dodávateľa sa mení na 32 015 046. 

Čl. I. Predmet tejto zmluvy  

sa dopĺňa písmeno d) overenie konsolidovanej účtovnej závierky obce a súladu údajov 

v konsolidovanej výročnej správe 

 Čl. II. Vykonanie predmetu zmluvy  

sa do bodu 5 dopĺňa  písmeno C) správa nezávislého audítora obsahujúca správu z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky a správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej 

výročnej správe (v prípade, ak dodávateľ bude mať  konsolidovanú výročnú správu k 

dispozícii pred vydaním správy z auditu  konsolidovanej účtovnej závierky) 

Čl. III. Cena 

 sa do bodu 2 dopĺňa písmeno c)  za audit podľa štandardov platných v Slovenskej republike 

vykonaný dodávateľom pre odberateľa v súlade s článkom II., písm. c) tejto zmluvy, ktorý 

zahŕňa audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. a overenie súladu údajov 

v konsolidovanej výročnej správe     300 € . 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy  zostávajú nezmenené, v platnosti. 

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisov, každej zmluvnej strane po 1. 



  

  

Tento dodatok je  platný  dňom jeho podpísania a účinnosť nadobúda nasledujúci deň od jeho 

zverejnenia v Centrálnom registri  zmlúv. 

 

 

 V Slovenskej Ľupči, 10.5.2022                                               V Bacúchu, 10.05.2022 

 

 

 

Ing. Eva Kútiková, audítorka               Ing. Michal Chovanec, starosta 

Dodávateľ                                                                                        Odberateľ

 


 


