
Dodatok č. 1 

k Zmluve č. 2014/0332 o overení účtovnej závierky TSK za rok 2015 a overení 
konsolidovanej účtovnej závierky TSK za rok 2015 zo dňa 21.10.2014 (ďalej len „Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Adresa a PSČ: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 

IČO: 

DIČ: 

a 

Overovateľ: 

BDR, spol. s.r.o. 
Adresa a PSČ: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
IČDPH: 
DIČ: 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, 
predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

36 126 624 

2021613275 

M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica 
Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA, konateľ 
Tatra banka a.s. 
SK14 1100 0000 0026 2577 8903 
00 614 556 
SK2020459199 
2020459199 

Zapísaný v O.R. Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve: 

Článok 1 

Článok 4 Termín plnenia, bod 3., písm. c) Zmluvy sa mení a nahrádza sa nasledovným 
znením: 

„c) overenie- účtovnej závierky za rok 2015, zostavených účtovných a finančných výkazov 
účtovnej závierky, stavu a vývoja dlhu, dodržiavania pravidiel používania návratných 
zdrojov financovania, hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, inventarizácie 
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov TSK k 31.12.2015, súladu údajov vo 
výkazoch s poznámkami k ročnej účtovnej závierke, termín 1.2.2016 - 12.2.2016." 



Článok 2 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a 

zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 

Článok 3 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej 

úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by 

nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, 

platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona. 

2. Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve 

(2) vyhotovenia a Overovateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali , jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 

tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

2 9 JAN. 2016 
V Trenčíne dňa 

Za Objednávateľa / 1 !„ 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

V Banskej Bystrici dňa./.~.:/. .. µ/![ 

Za Overovateľa , 

~/ .. : ... ................. ..,..; . 

Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA 
konateľ 


