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D O D A T O K   č. 1   k  Z M L U V E 

o poskytovaní audítorských služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov  

 
 

 (ďalej len „dodatok“) 
 

 
I. Zmluvné strany: 

 
Dodávateľ :  HURINES, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 193 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. číslo 10571/P 
zastúpená: Ing. Marta Richterová, konateľka spoločnosti, zodpovedný audítor č. 
licencie 145 
so sídlom: Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO : 36 449 237 
IČ DPH : SK 2021357965 
bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK87 0200 0000 0012 0600 6656 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

Odberateľ :  Obec Kurimany 

zastúpená: Ing. Martin Faltin, starosta obce 
so sídlom: Kurimany 59, 054 01 Levoča 
IČO :  00 329 291 
DIČ: 2020717732 

 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

(Dodávateľ a odberateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula: 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.02.2020 zmluvu o poskytovaní audítorských služieb (ďalej len 

„Zmluva“), na základe ktorej dodávateľ poskytuje odberateľovi služby špecifikované v Zmluve.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve v znení uvedenom ďalej v 

tomto dodatku. 
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II. Predmet dodatku: 

1. Článok IV. Cena bod 2 sa počnúc auditom účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 mení 

a znie nasledovne:  

„Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa článku II. 

tejto zmluvy nasledovne: 

o za audit účtovnej závierky a za overenie výročnej správy podľa článku II., písm. a) a 

b) :  700,– € + DPH 

o metodicko-poradenská činnosť podľa článku II., písm. d) 50,– € + DPH za hodinu 

práce/podľa objednávky.“ 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, ostávajú v platnosti. 

 

III. Záverečné ustanovenia: 

 

1. Tento dodatok je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný odo dňa 

nasledujúceho po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov. 

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona o štatutárnom audite. 

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so 

zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že tento dodatok uzavreli na 

základe vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok neuzatvorili v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok je urobená v predpísanej forme, zmluvu si 

pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali. 

 
 

V Kurimanoch dňa ...............................    

 

Za dodávateľa    Za odberateľa 

 


