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DODATOK Č.1  
 

K ZMLUVE O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA  ZO DŇA 1.2.2021  

 

(ďalej len „dodatok č. 1") 

uzatvorený medzi: 

 
I.  
 

ZMLUVNÉ STRANY  
 

POSKYTOVATEĽ:  LOPEKO, n.o. 
Sídlo:    Družby 302/40 
     976 98 Podbrezová-Lopej, SR 
IČO:    50099001 
DIČ:            2120176366 
Zapísaný v registri:  Neziskové organizácie č. OVVS/NO-35/2015 
Štatutárny orgán:  Bc. Ľuboslava Štefániková -riaditeľka  
Bankové spojenie:  SK13 8330 0000 0028 0102 9865 
 

(ďalej len „poskytovateľ“)  
 

a 
 

KLIENT:   Rozvojové služby BBSK, s.r.o.  
   registrovaný sociálny podnik 
Sídlo:    Nám. SNP 14585/1A , 974 01 Banská Bystrica, SR 
IČO:     52123553  
IČ DPH:   SK2120901101 
Zapísaný v OR: Okresného súdu Banská Bystrica  oddiel: Sro, vložka číslo: 

35660/S 
Štatutárny orgán:  Peter Bučko – konateľ  
Pracovisko:   Lichardova 1, 977 01 Brezno 
Bankové spojenie:  SK16 0900 0000 0051 5298 0864 
 

(ďalej len „klient”)  
 
 

II.  
 

PREDMET DODATKU 
 

V zmysle čl. VIII. Ods. 3 Zmluvy o vedení účtovníctva zo dňa 1.2.2021 /ďalej len 
,,zmluva“/ sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k článku IV. ODMENA 
bod 1., ktorého znenie sa mení a znie nasledovne:  
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,, 1. Klient sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú paušálnu odmenu 700,00 
EUR (slovom sedemsto eur) mesačne za poskytovanie účtovných služieb, pričom 
zvýšenie odmeny sa vzťahuje na spracovanie účtovníctva a následnú fakturáciu 
počnúc mesiacom máj 2021. “ 
 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

III. 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) exemplároch, z ktorých každý má 
ekvivalentnú  platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení dodatku.  

2. Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že dodatok uzavreli 
slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v 
tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

3. Vo veciach výslovne neupravených dodatkom platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve v platnom znení.  

4. Zmluvné strany sa prípadné problémy vzniknuté z praktického uplatňovania 
dodatku budú snažiť riešiť prednostne zmierom mimosúdne na základe konsenzu 
obidvoch zmluvných strán.  

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v príslušnom registri.  

 

 

____________________________                       ____________________________ 
               POSKYTOVATEĽ                         KLIENT  
                
       Rozvojové služby BBSK, s.r.o.  
                LOPEKO, n.o.       registrovaný sociálny  podnik 
 
                                         
 
 
V BREZNE, DŇA : 25.5.2021       
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