
Dodatok č. 1 k zmluve o vedení účtovníctva zo dňa 15.04.2016 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorený medzi nižšie 
uvedenými zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“) 

 
Obchodné meno: VGD SLOVAKIA s. r. o. 
Registrácia:  OR vedený Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.:  74698/B 
Sídlo: Moskovská 13,  811 08 Bratislava 
IČO: 36254339 
DIČ: 2021722967 
IČ DPH: SK2021722967 
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 
Číslo účtu: SK09 1100 0000 0029 2825 0698 
Zastúpený: Mag. Branislav Kováč, konateľ 

 (ďalej len „VGD“ alebo „Zhotoviteľ“) 
a 
 
Obchodné meno:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Sabinovská ul. č. 16, 820 05 Bratislava 
Štatutárny orgán:  RNDr Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 
Osoby zodpovedné 
za plnenie zmluvy:  Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ 
tel./fax: 04212910839120 
e-mail: lukas.dobrocky@gob.sk 
IČO: 42259967 
DIČ: 2023476565 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu: SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
zapísaný v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 

I. Predmet Dodatku  
1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že týmto Dodatkom sa v zmysle bodu 5.2 článku 5. Zmluvy (t.j. Cena) 

dopĺňa bod 5.4., ktorý znie nasledovne: 
„5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vyfakturuje Objednávateľovi za už raz poskytnutú službu 
spočívajúcu v oprave riadnej účtovnej závierky a daňového priznania za rok 2016 odmenu vo výške 663,- EUR 
(slovom: šesťstošesťdesiattri eur) vrátane DPH, z toho suma bez DPH vo výške 552,50 –EUR (slovom: 
päťstopäťdesiatdva eur päťdesiat eurocentov) a DPH vo výške 110,50 EUR (slovom: jednostodesať eur 
a päťdesiat centov). Faktúra za tieto služby bude vystavená v mesiaci január 2018 so splatnosť faktúry 14 dní 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.“  

 
II. Záverečné ustanovenia Dodatku 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostavajú platné a účinné bez zmeny. 
2. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať 

v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých 
následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety  ukázalo ako 
nepravdivé. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, ktoré majú povahu originálu,  jeden exemplár pre Zhotoviteľa 
a jeden pre Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý 
a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali. 

 

 

 

Bratislava, dňa 30.1.2018 ............ Bratislava, dňa .................................. 
V mene a za Objednávateľa V mene a za VGD 

 
 
 

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

 
 
 

.................................................................................... 
RNDr. Martin Zaťovič Mag. Branislav Kováč 

predseda Turizmus regiónu Bratislava konateľ VGD SLOVAKIA s. r. o. 


