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DODATOK Č. 2  

K ZMLUVE 100358 O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA  
(ďalej len „Dodatok“) 

 

Zmluvné strany 

 

1./ Účtovník:      Poliklinika Senica n.o.  
sídlo: Sotinská ul. 1588, 905 01 Senica 

IČO:       36084212 

DIČ/IČ DPH:      2021701154/SK2021701154 

v mene ktorého koná:     Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ 

bankové spojenie: 

názov banky:       

číslo účtu (v tvare IBAN):    

(ďalej len „Účtovník“) 

 

a 

 

2./ Objednávateľ:      Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. 

sídlo:       Štefánikova 1318/69, 905 01 Senica 

IČO:       53 478 495 

DIČ:       2121384705 

registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  48142/T 

v mene ktorého koná:     Ing. Nora Černáčková, konateľ 

bankové spojenie: 

názov banky:       

číslo účtu (v tvare IBAN):     

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

(Účtovník a Objednávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluva č. 100358 o vedení účtovníctva uzatvorená dňa 28.01.2021 sa s účinnosťou od 

01.06.2021 mení nasledovne:  

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1.  Objednávateľ s príslušnými právnymi predpismi ako účtovná jednotka poveruje na základe   

     tejto Zmluvy vedením svojho účtovníctva Účtovníka a to v rozsahu činností dohodnutých   

     v tejto Zmluve. Účtovník sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa účtovnícke služby  

     v rozsahu podľa bodu 2. tohto Článku tejto Zmluvy riadne a včas s odbornou  

     starostlivosťou a Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté účtovnícke služby podľa bodu 2.   

     a 3. tohto Článku tejto Zmluvy zaplatiť odmenu podľa Článku II. tejto Zmluvy.  

 

2.  Účtovník sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi účtovnícke služby v nasledovnom  

     rozsahu: 

-    priebežné vedenie podvojného účtovníctva Objednávateľa/účtovanie skutočností o stave  

     a pohybe majetku a záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o nákladoch, výnosoch,   
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      výdavkoch, príjmoch a o výsledku hospodárenia/ a to v súlade s príslušnými právnymi  

      predpismi, 

-     poskytovanie odbornej konzultácie na požiadanie Objednávateľa a to vo forme stanovísk, 

-     zastupovanie Objednávateľa vo veciach účtovníctva a daní pred príslušnými orgánmi štátu. 

 

3.   Účtovník sa zaväzuje pre Objednávateľa každoročne vypracovať účtovnú závierku a daňové  

      priznanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

 

Čl. II 

Odmena za služby 

1. Odmena za služby podľa Čl. I bodu 2 tejto Zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán 

vo výške 0,80 € vrátane DPH za 1 účtovnú položku.  

2. Odmena podľa predchádzajúcej vety tohto Článku tejto Zmluvy bude uhrádzaná na základe 

faktúry s lehotou splatnosti 30 dní, ktorú vystaví Účtovník vždy do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

3. Odmena za služby podľa Čl. bodu 3 tejto Zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán 

vo výške 100,- € vrátane DPH/ročne. 

4. Odmena podľa predchádzajúcej vety tohto Článku tejto Zmluvy bude uhrádzaná na základe 

faktúry s lehotou splatnosti 30 dní, ktorú vystaví Účtovník vždy za príslušný kalendárny rok 

do 15.04. nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

 

Ostatné články pôvodnej Zmluvy 100358 o vedení účtovníctva nezmenené. Dodatok č. 2 

nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 01.06.2021 po jeho 

predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle Účtovníka. Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy 

100358 o vedení účtovníctva, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 

jeden rovnopis. 

 

 

 

V Senici, dňa ................   V Senici, dňa ................ 

 

 

 

Za Účtovníka:     Za Objednávateľa: 

 

           

 

                                                                                                                 

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

Poliklinika Senica n.o.   Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. 
Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ   Ing. Nora Černáčková, konateľ 

 

 

 

       

 

 

 


