
Dodatok č.1 k

 Zmluve o spracovaní a vedení účtovníctva
zo dňa 17.01.2020

Medzi

KM EKON, s.r.o.
Bodrocká 5047/8
821 08 Bratislava
IČO:51947684
DIČ:2120842570, IČ DPH: SK2120842570
Zastúpená: Bc.Katarína Mokrišová, konateľ 
(ďalej len „spracovateľ“)

A

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava
IČO: 31787088
DIČ: 2021380911
Zastúpená: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka školy 
(ďalej len „zadávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o spracovaní a vedení účtovníctva zo 
dňa 17.01.2020 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

Čl. I.

II. Predmet zmluvy sa mení nasledovne:

Spracovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať, v zmysle príslušných právnych predpisov, pre 
zadávateľa za odmenu práce v nasledovnom rozsahu:

1. Vedenie účtovnej agendy v priebehu účtovného obdobia v sústave podvojného účtovníctva 
v programe iSPIN

2. Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku
3. Konzultačná a metodická činnosť na základe požiadaviek zadávateľa
4. Spracovanie ročnej a konsolidovanej účtovnej závierky
5. Spolupráca pri kontrole – osobná účasť v prípade kontroly spracovaných období 

       6.    Spracovanie a predloženie  vyúčtovania dotácií  zriaďovateľovi BSK
       7.    Zabezpečiť styk so Štátnou pokladnicou, realizovať úhrady dodávateľských faktúr 
       8.    Práce spojené so  zabezpečením výkazov  školskej jedálne pre BSK 
       9.    Vystavovať objednávky tovarov a služieb podľa potreby, na zabezpečenie riadnej prevádzky    
školy
     10.    Zostavovanie príslušných rozborov pre potreby zriaďovateľa BSK
     11.    Kontrola  rozpočtových opatrení a ich následná aplikácia do účtovníctva
     12.    V prípade neprítomnosti  a/c algebra , s.r.o. v zastúpení p. Valentíkovej zabezpečiť 
zastupiteľnosť  v činnostiach v čl. I.



     13.    Zadávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť spracovateľovi za poskytnuté práce odmenu 
podľa čl. V. zmluvy

V. Cena predmetu plnenia , bod 1. sa mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene plnenia podľa článku II. Tejto zmluvy vo výške 1 300,-  
EUR/mesiac (slovom jedentisíc eur) Cena obsahuje daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle 
platnej legislatívy. Platba sa uskutoční vždy po vystavení faktúry spracovateľom na účet 
spracovateľa v zmysle uvedenej doby splatnosti faktúry.
 

Čl.II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento  dodatok  č.  1  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  podpisu  tohto  dodatku  č.  1  oboma 
zmluvnými stranami.  Platnosť dodatku  končí 30.06.2021.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto  
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, 01. 03. 2021

                     ...................................................                               .......................................................
                              Bc.Katarína Mokrišová                                         PhDr. Jolana Laznibatová, CSc

konateľ KM EKON, s.r.o.                                                      riaditeľka školy


