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DODATOK č.1 

k Zmluve  o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva 
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 29.10.2010 

(ďalej len „dodatok“) 

 
 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1, 817 55  Bratislava 
IČO: 47 232 480 
IČ DPH: SK2023169973 
štatutárny orgán:  PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska 
bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1922/B 
ako nástupnícka organizácia právneho subjektu: 
 Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
(ďalej aj len „RTVS“) 

a 

1.2 

BDR, spol. s r.o.  
M. M. Hodžu 3, Banská Bystrica 974 01 
IČO:00 614 556  
Licencia SKAU – ev. č.:  6 
IČ DPH: SK 2020459199  
Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
Registrácia:  OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 98/S 
Konajúca osobou: Ing. Ľudmily Svätojánskej Kiňovej, MBA, konateľky 
(ďalej aj „dodávateľ“) 
 
 
 
 
Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene znenia Zmluvy o zabezpečení overovania účtovníctva 
a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva zo dňa 29.10.2010 tak, že: 
 
 
 
 
1. V „Čl. 2. – „PREDMET PLNENIA“ sa menia body 2.1. a 2.2, a dopĺňa sa bod 2.3, ktoré znejú takto: 
  
2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie priebežného a záverečného auditu účtovnej závierky podľa zákona 

o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov za rok 2010 s opciou v zmysle súťažných podmienok 
a podľa § 58 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Predmetom zmluvy je ďalej audit údajov vo výročnej správe za rok 2010, či sú v súlade s auditovanou 
účtovnou závierkou podľa § 2 ods. 1 zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu č. 
540/2007 Z. z.  



Dodatok číslo: SM0010006590_1 

 2

Výsledkom auditu je: 
 
a) vydanie správy audítora o účtovnej závierke, 
b) vypracovanie listu odporúčaní len v prípade, ak audítor popri audite zistí nedostatky a na základe tohto 

zistenia odporúčania navrhne, 
c) vydanie správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 

540/2007 Z. z.  
 
 

2.2 Predmetom zmluvy je: 
 

a) zabezpečenie daňového a účtovného poradenstva za roky 2011 a 2012 v maximálnom rozsahu 25 
hodín za ten ktorý rok (t.j. za rok 2011 a 2012), ktorého obsah je uvedený nižšie pod písmenami a) až 
e); 

b) zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, 
 

s opciou v zmysle súťažných podmienok a podľa § 58 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré zabezpečí subdodávateľ Dantas, 
k.s., Banská Bystrica (ďalej len „poradca“). 
 
 Obsah daňového a účtovného poradenstva: 

a) vykonávať pravidelné poradenstvo a metodicky usmerňovať pracovníkov v oblasti účtovných postupov 
(osobne, emailom, telefonicky); 

b) priebežne poskytovať vyžiadané konzultácie podľa požiadaviek, posudzovať vybrané účtovné prípady 
z hľadiska správnosti účtovania; 

c) pravidelne oboznamovať s novými, resp. Novelizovanými účtovnými predpismi platnými pre RTVS; 
d) vykonávať daňové poradenstvo v oblastí daní platných pre RTVS (osobne, emailom, telefonicky); 
e) pravidelne informovať objednávateľa s novými resp. novelizovanými daňovými predpismi platnými pre 

RTVS.  
 
 
 

2.3 Predmetom daňového a účtovného poradenstva nie je overenie účtovnej evidencie objednávateľa 
a výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý sa uvádza na riadku 100 II. časti daňového priznania.  
 
 
2. V „Čl. 6. – „Cena“ sa menia body 6.1, 6.3 a 6.4, ktoré znejú takto: 
 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie činnosti uvedenej v článku 2 bod 2.1 tejto 

zmluvy sumu 22.100 € bez DPH. Cena za vykonanie priebežného a záverečného auditu účtovnej závierky 
predstavuje sumu 22.100 € bez DPH v nasledovnej štruktúre: 

  
 priebežný audit      počet 1         spolu za rok 18.600 € bez DPH          spolu za rok 22.134 € s DPH               

štatutárny audit    počet 1        spolu za rok 3.500 € bez DPH          spolu za rok 4.165 € s DPH               
  

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie činností uvedených v článku 2 bod 2.2 tejto 
zmluvy sumu 20.000 €, t.j. 4.000 € za poskytovanie 25 hodín účtovného a daňového poradenstva v tom 
ktorom kalendárnom roku (t.j. 80 € za každú hodinu predmetného poradenstva), a 16.000 € za zostavenie 
daňových priznaní za roky 2011 a 2012. Odmena za účtovné a daňové  poradenstvo a zostavenie 
daňových priznaní je uvedená bez DPH, ktorá bude účtovaná v súlade s platnými predpismi. 

 
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytovanie účtovného a daňového poradenstva spolu za rok 

2011 a 2012 v celkovej výške 4.000 € bez DPH predstavuje odmenu za poskytovanie účtovného 
a daňového poradenstva v maximálnom rozsahu 25 hodín za ten ktorý rok (t.j. za rok 2011 a 2012), pričom 
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dodávateľ je povinný uvedené poradenstvo vo vyššie uvedenom maximálnom rozsahu za ten ktorý rok 
poskytovať objednávateľovi najneskôr v lehote do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
 
 
3. V „Čl. 6. – „Cena“ sa dopĺňajú body 6.5 a 6.6, ktoré znejú takto: 
 
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený objednávateľovi odmenu za poskytovanie 

predmetného účtovného a daňového poradenstva účtovať priebežne, a to mesačne faktúrou, v ktorej 
dodávateľ vyúčtuje cenu za každú hodinu poradenstva poskytnutého objednávateľovi v tom ktorom 
kalendárnom mesiaci. V prípade, ak dodávateľ nevyčerpá stanovený maximálny rozsah hodín 
poskytovania poradenstva dodávateľom, je dodávateľ oprávnený najskôr dňa 01.04 kalendárneho roka 
nasledujúceho po roku, v ktorom malo byť predmetné poradenstvo poskytnuté, vystaviť faktúru, ktorou 
objednávateľovi doúčtuje odmenu za nevyužité hodiny poskytovania poradenstva (t.j. rozdiel medzi 
odmenou za 25 hod poradenstva ako maximálneho rozsahu, ktorého poskytovanie bolo predmetom tejto 
zmluvy a odmenou za počet hodín poradenstva, ktoré boli objednávateľovi reálne poskytnuté). Za 
zostavenie daňového priznania za ten ktorý rok je dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru najskôr 
v nasledujúci deň po zostavení a predložení daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. 

 
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude mať objednávateľ záujem na poskytovaní účtovného 

a daňového poradenstva nad maximálny rozsah stanovený v bode 6.4 tohto článku, je objednávateľ 
povinný zaplatiť dodávateľovi sumu 80 € za každú jednu hodinu nad maximálny rozsah (stanovený v bode 
6.4 tohto článku) poskytnutého účtovného a daňového poradenstva, ktorú je dodávateľ oprávnený 
vyúčtovať objednávateľovi mesačne samostatnou faktúrou, vystavenou nasledujúci mesiac po mesiaci v 
ktorom bolo predmetné poradenstvo nad maximálny rozsah stanovený v bode 6.4 tohto článku 
objednávateľovi poskytnuté. 

 
 
 
4. V „Čl. 7. – „Fakturovanie a platenie“ sa mení bod 7.2, ktorý znie takto: 
 
7.2 Cenu (čl. 6 ods. 6.4. 6.5 a 6.6) vyúčtuje dodávateľ faktúrou, ktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňového 

dokladu. Cena vyúčtovaná tou ktorou faktúrou je splatná v lehote do 30 dní od doručenia vystavenej faktúry 
dodávateľovi. 

 
 
 
 
 
5. „Čl. 10. – „Skončenie zmluvy“ sa mení tak, že sa v celom rozsahu zrušuje ustanovenie bodu 10.3. 
 
 

Článok II. 
 
1. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového 

a účtovného poradenstva zo dňa 29.10.2010 zostávajú nezmenené. 
 
2. Tento dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva 

a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva zo dňa 29.10.2010. 
 
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana si 

ponechá jeden rovnopis tohto dodatku. 
 



Dodatok číslo: SM0010006590_1 

 4

4. Zmluvné strany prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť tento dodatok  
č.1 prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z nich nekonal v tiesni, v omyle, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu tohto dodatku č.1 a tento mohli pri 

uzavretí zmluvy individuálne ovplyvniť. 
 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na 

znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č.1  ho vlastnoručne podpisujú. 
 
7.     Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.                              
 
8.     Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri     
         zmlúv  Úradu vlády SR. 
 
 
 
 
Bratislava ................................................. 
 
 

 

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

 PhDr. Miloslava Zemková Ing. Ľudmila Svätojánska – Kiňová, MBA 

 generálna riaditeľka konateľka 

 Rozhlasu a televízie Slovenska BDR, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Ondro – riaditeľ Sekcie ekonomiky RTVS 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko, funkcia , dátum  a podpis zodpovednej osoby 
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