Dodatok č. 2
k Zmluve o poskytovaní komplexných ekonomických a poradenských služieb
uzatvorenej 21.12.2017 podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
Názov:
Združenie obcí hornej Torysy (ZOHT)
Sídlo:
Krivianska 557/1, 082 71 Lipany
IČO:
37938231
DIČ:
2021789814
zastúpené:
Jánom Šejirmanom, predsedom združenia
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
BIC:
SUBASKBX
IBAN:
SK91 0200 0000 0017 9228 5351
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Názov:
Ladislava Balážová
Sídlo:
Kuzmányho 4, 082 71 Lipany
IČO:
41840372
DIČ:
1075522943
V zastúpení:
Ladislava Balážová
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
BIC:
GIBASKBX
IBAN:
SK07 0900 0000 0005 0359 1770
(ďalej len „poskytovateľ“)

II. Všeobecné ustanovenia

1. Dňa 21.12.2017 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o poskytovaní ekonomických
a poradenských služieb, v ktorej sa poskytovateľ zaviazal pre objednávateľa vykonávať
komplexné ekonomické služby za odmenu 150,- Eur mesačne a 11.07.2019 bol uzatvorený
Dodatok č. 1 z dôvodu, že VZ ZOHT schválilo jednorazovú odmenu poskytovateľovi za
spracovanie ročnej účtovnej závierky – účtovných výkazov, daňového priznania a inventarizácie
vo výške 150,- Eur.

III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena v Článku VI. odsek 2, v ktorom dochádza k zmene výšky
odmeny za plnenie Predmetu zmluvy počas trvania zmluvy zo 150.- Eur mesačne na 200,- Eur
mesačne. Ostatné náležitosti tohto odseku ako aj celej zmluvy a Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
2.
3.
4.
5.

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov.
Zvýšená odmena za plnenie Predmetu zmluvy je splatná už aj za mesiac, v ktorom bol Dodatok
č. 2 podpísaný.
Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne
vlastnoručne podpísali.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.
Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch obsahovo a formálne totožných vyhotoveniach, z ktorých
každá strana dostane jedno vyhotovenie dodatku.

V Lipanoch, dňa

V Lipanoch, dňa

za objednávateľa
Ján Šejirman, predseda združenia

za poskytovateľa
Ladislava Balážová

