
DODATOK č. l 

k Zmluve o vykonaní auditu 
zo dňa 17.04.2013 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: 

LEX-AUDIT, spol. s r. o. registrovaná SKAU ako právnická osoba oprávnená 

poskytovať audítorskú činnosť, zapísaná do zoznamu audítorov pod ev. číslom 000259, so 

sídlom Damborského 3, 949 01 Nitra, IČO : 36 541 788, zapísaná v Obch. reg. OS v Nitre, vl.č. 
12572/N, v zastú pení JUDr. Ing. Alžbeta Kováčiková, prokurista 

(ďa lej "poskytovatel'" alebo "audítor") 

a 

Mesto Zlaté Moravce, so sídlom: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, zastúpené 

Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 

(ďalej" klient") 

l. 
Predmet dodatku 

1. Zmluva o vykonaní auditu uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 17.4.2013 (ďalej len 

"zmluva ") sa mení a dopÍňa takto : 

V čl. l. Predmet zmluvy bod 1 písm. c: 
vypúšťa sa text "- Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc." 

V čl. Ili Cena a platobné podmienky bod 1: 

vypú šťa sa text "- Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 1.500,-" 

V čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán: 

dopÍňa sa bod 9, ktorý znie: 

" 9. Klient v rámci vykonania konsolidovanej účtovnej závierky účt. jednotky Mesto Zlaté 

Moravce poveruje poskytovatel'a vykonaním previerky pr íspevkovej organizácie mesta 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce a zároveň sa zaväzuje 

zabezpečiť všetky podklady potrebné k vykonaniu tejto previerky tak, aby mohla byť vydaná 

správa o audite konsolidovanej účt . zá vierky klienta. Zmluvné strany sa dohodli , že výška 

odmeny za vykonanie tejto previerky č iní 1 500,- EUR bez DPH, pričom súčasťou tejto ceny je 

aj náhrada všetkých nákladov poskytovatel'a súvi siacich s vykonaním previerky, najmä 

nákladov na cestovné náhrady v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 

v platnom znení. Uvedenú odmenu zaplatí klient na účet poskytovatel'a č. 4007995416/7500. 

Mož nosť uzatvoriť zmluvu o vykonaní auditu s Mestskou nemocnicou Prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach týmto nie je dotknutá. Zmluvné strany sa dohodli , že 

v prípade uzatvorenia zmluvy o vykonaní auditu s Mest skou nemocnicou Prof. MUDr. 



Rudolfa Korca, DrSc. v Zlatých Moravciach si poskytovatel' nebude nárokovať na úhradu 

ďalších finančných prostriedkov súvisiacich s výkonom tohto auditu . Nárok na prípadnú 

náhradu cestových náhrad v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z . o cestovných náhradách 

tým nie je dotknutý. " 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v plnom ro zsahu nezmenené. 

ll. 
Záverečné ustanovenia 

l. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveni ach , z ktorých klient obdrží dve 

vyhotovenia a poskytovatel' obdrží jedno vyhotoveni e. 
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obom a zmluvným i 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na stránke klienta podl'a § 

47a Občianskeho zákonníka . 
3. Zmluvné strany prehlasujú , že tento dodatok č . 1 uzatvorili slobodne, vá žne a bez 

omylu, ich zmluvná vol'nosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali , j eho 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpi sujú. 

V Zlatých Moravciach dňa 12.9.2013 

/EX- AUDIT, spol. s r.o. 
Damborského 3 
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poskytov 

LEX- AUDIT, spol. s r.o . 

JUDr. Ing. Alžbeta Kováčiková , prokurista 

klient 

Mesto Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor 
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