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DODATOK č. 1 

 

k zmluve 

 

o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

číslo zmluvy dodávateľa : 17/2017 

číslo zmluvy odberateľa: 1/2017/NEZ 

 

(ďalej len „zmluva“) 
 

uzatvorený medzi 

 

 

DCA Audit , spol. s r.o. , zastúpenou Ing. Zuzanou Šelingovou registrovanou 

Slovenskou komorou auditorov ako firmou oprávnenou vykonávať auditorskú činnosť s 

licenciou č. 219, na adrese Tajovského 222/5, 01841 Dubnica nad Váhom .  (ďalej len 

auditor). 

 

Bankové spojenie:  4485694001/5600 

IČO:            35 743 077  

Zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne , OR – Vložka č. 11999/R, Oddiel :s.r.o. 

 

a 

 

Obec Košeca, zastúpená: Mgr. Radomírom Brtáňom, starostom , so sídlom: Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca, IČO : 00 317 390, bankové spojenie: SK09 0200 0000 0030 0032 3372 

 

Čl. I. 

Predmet dodatku 

 

Na základe vzájomnej dohody sa mení zmluva takto :  

 

 

Doplnenie čl. III.  v bode 2. Vykonanie predmetu Zmluvy: 

 

Odberateľ je povinný dodať dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu 

služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek dodávateľa. 
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V súvislosti so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely zákona 

č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 

č.297/2008 Z.z.) má dodávateľ ako povinná osoba postavenie prevádzkovateľa vo 

vzťahu k IS osobných údajov, ktorého účel spracúvania vymedzuje zákon  č.297/2008 

Z.z., a preto bude osobné údaje klienta na účel vykonania starostlivosti spracúvať v 

intenciách §19 zákona č.297/2008 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby. 

Dodávateľ spracúva a chráni osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj so všetkými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré ich vykonávajú. Počas predzmluvných 

vzťahov, ako aj počas samotného poskytovania služieb zo strany dodávateľa, odberateľ 

môže poskytovať dodávateľovi osobné údaje rôznych fyzických osôb. Odberateľ týmto 

prehlasuje, že je oprávnený tieto osobné údaje dodávateľovi poskytnúť.  Dodávateľ sa 

pre účely tejto zmluvy považuje za prevádzkovateľa týchto osobných údajov v zmysle 

čl.  4 ods. 7 GDPR a/alebo § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov.   

 

 

Zmena  v čl. IV. Cena, bod 2.b) : 

 

 

Spolu celková cena služby s  DPH podľa čl. II.                3.000,-- € 

                         

 

Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 10.04.2017 ostávajú nezmenené v platnosti.  
 

 
 

Čl. II  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa všeobecne záväzných predpisov. 
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2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom odberateľ 

obdrží dve vyhotovenia a dodavatel jedno vyhotovenie zmluvy.  

 

 

 

V Dubnici nad Váhom dňa 25.04.2019   V Košeci dňa 25.04.2019 

 

Za dodávateľa    Za odberateľa 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Šelingová   Mgr. Radomír Brtáň 

audítor   starosta  


