
Dodatok č.1 

  
o poskytovaní účtovníckych služieb v zmysle ust. § 269 ods. 2. 

Obchodného zákonníka 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno:  Eva Vaninová 

Sídlo:   Gy. Alapyho 8, 945 01 Komárno                           

IČO:    51723701  

DIČ:            ---------    

Bankové spojenie: SK10 0900 0000 0051 6025 5099 

 

(ďalej len "dodávateľ") 

 

a 

 

Obchodné meno:  Základná  škola Komárno, Ul. pohraničná 9 

Sídlo:       Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno                                              

Zastúpený:  Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

IČO:        37861221  

DIČ:        2021606059      

Bankové spojenie: SK30 5200 0000 0000 1019 7126 

 

(ďalej len "klient") 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ustanovením článku VII. 

Bod 7.1 Zmluvy o poskytovaní účtovníckych služieb  uzatvorenej dňa 

30.05.2018 na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa zmluva dopĺňa, mení 

a upravuje takto: 

 

čl. I. 

Predmet zmluvy  

 

1.2 Pre účely tejto zmluvy sa pod vedením účtovníctva rozumie 

pravidelné spracovanie účtovných dokladov klienta do výstupnej 

zostavy výpočtovou technikou (ďalej len „výkazy“) v súlade 

s platnými právnymi prepismi. 

Vedenie účtovníctva bude pozostávať najmä z nasledujúcich 

činností: 

a) účtovnícke práce budú vykonávané v plnom rozsahu v súlade so 

zákonom o účtovníctve, v súlade so všetkými platnými právnymi 

predpismi v oblasti účtovníctva, 

b) triedenie, spracovanie účtovných dokladov (faktúry, interné 

doklady, bankové výpisy, výplaty a pod.), zaúčtovanie kompletnej 

mesačnej uzávierky školskej jedálne, 

c) spracovanie mesačných výkazov pre Mesto Komárno: monitoring, 

odpisy, 



d) na základe rozpočtových opatrení Mesta Komárno aktualizovať 

rozpočet školy a školskej jedálne v programe RIS SAM a WInIBEU 

e) do stanoveného termínu spracovanie štvrťročných výkazov: FIN 2-

04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04, FIN 1-12, a ich 

nahrávanie do programu RIS SAM, 

f) do stanoveného termínu spracovanie koncoročných výkazov Súvaha, 

Výkaz ziskov a strát, Poznámky – textová a tabuľková časť, 

predloženie ročnej uzávierky do RUZ,   

h) do stanoveného termínu spracovanie konsolidácie pre Mesto 

Komárno 

i) spolupráca s Mestom Komárno: hlavný účtovník, účtovník pre 

školstvo, rozpočtár pre školstvo 

 

 

čl. II. 

Doba plnenia 

 

     Táto dohoda sa uzatvára od 01.10.2020 na 31.05.2026. 

 

 

 

čl. IV. 

Cena poskytovaných služieb 

 

     Cena poskytovaných služieb je paušálne 650,- € (slovom 

šesťstopäťdesiat eur) za mesiac a to bezhotovostným prevodom na 

bankový  účet dodávateľa. Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

    

  5.8. Vedúca školskej jedálne  je povinná  odovzdať  kompletné 

a bezchybné účtovné doklady na  spracovanie dodávateľovi pre 

vypracovanie mesačných výkazov do 10.dňa kalendárneho mesiaca. 

Jedná sa najmä o tieto doklady:  dodávateľské a odberateľské 

faktúry, výpisy z bankových účtov , kompletná mesačná uzávierka 

školskej jedálne, tj. zaplatené preddavky na bankový účet 

rozčlenené na stravné, na zábezpeky, na režijných nákladov 

a transfery zo ŠR, zoznam prijatých faktúr na sklade, predpis 

zaplatených dotácií,  predpis režijných nákladov, obratová súpiska 

skladu, mesačné výkazy: normované náklady, skutočné náklady, 

mesačný výkaz podľa stravníkov. 



                       
                               čl. V. 

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. 

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch originálnych 

vyhotoveniach, pričom každý účastník tohoto zmluvného vzťahu 

obdrží jeden originál dodatku č.1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohoto 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 Komárne, dňa 25.09.2020 

 

 

 

 

Dodávateľ:      Odberateľ: 

 

 

______________________    _______________________ 

    Eva Vaninová       Mgr. Slavomír Ďurčo 

            riaditeľ školy 

 


