
 
Dodatok č. 1 

k Zmluva 100276 o vedení účtovníctva 
 
 

Zmluvné strany 
 

Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, 909 01 Skalica  
Štatutár:  Ing. Zuzana Juríčková PhD., Bernolákova 809/25, 909 01 Skalica 
IČO: 42152976          DIČ: 2022502262 
sídlo: Gorkého 2042/4, 909 01 Skalica 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
                              č. ú.:                    IBAN:  
v ďalšom ako objednávateľ 
a 

 
Poliklinika Senica n. o. 
zastúpená riaditeľom Ing. Jozefom Mikušom 
IČO: 36084212            DIČ: 2021701154        IČ pre DPH: SK 2021701154 
sídlo: Sotinská č.1588/1, 905 11 Senica 
bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.   
                              č. ú.:                   IBAN:     
zapísaná v registri neziskových organizácií Krajského úradu v Trnave  
pod č. VVS/NO-12/2002 
v ďalšom ako  ú č t o v n í k 
 
 
Zmluva 100199 o vedení účtovníctva uzatvorená dňa 27. februára 2015 sa s účinnosťou od 
1.8.2020 mení nasledovne: 
                                                           

II. 
Cena za služby 

Mení sa bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktoré znejú: 

1.  Výška a rozpis paušálnych platieb za služby je nasledovná: 
  Cena 

zdanit. 
plnenia 

20 % 
DPH 

spolu 

     Účtovná agenda paušál 107,61 21,52 129,13 
Spracovanie ročnej účtovnej 
závierky, daňového priznania 

jednorazová platba na základe 
vystavenej faktúry 

150,00 30,00 180,00 

Paušálna platba spolu  107,61 21,52 129,13 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje  uhrádzať dohodnutú výšku paušálnych platieb za služby vo   
    výške 129,13 € mesačne vrátane 20 % DPH,  ktoré sú splatné vždy do 10. dňa  
    príslušného mesiaca  na účet účtovníka, variabilný symbol  100276,  
    špecifický symbol príslušný mesiac napr. 07 = júl.  Paušálna platba  za služby  sa  
    považuje  za  uhradenú dňom  jej  pripísania  na  účet účtovníka. 
    Spracovanie ročnej účtovnej závierky, daňového priznania nie je zahrnuté v paušálnych   
    platbách. Za túto službu bude vystavená faktúra účtovníkom za príslušný kalendárny rok    
    do 15.4. nasledujúceho kalendárneho roka.  
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Ostatné články pôvodnej Zmluvy 100276 o vedení účtovníctva zostávajú nezmenené.  
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 1.8.2020 po 
jeho následnom zverejnení na webovom sídle účtovníka.. Dodatok č. 1 tvorí súčasť 
Zmluvy 100276 o vedení účtovníctva, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých 
objednávateľ obdrží jeden rovnopis a účtovník jeden rovnopis. 
 
 

 
V Senici, dňa 23. júla 2020 
 
 
 
 
 
            -------------------------------------                             ---------------------------------------- 
                             účtovník                                                             objednávateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


