
Dodatok č. 4  
k Zmluve zo dňa 30.05.2017 

 

Odberateľ 

Obchodné meno: Košická Futbalová Aréna a.s. 

Sídlo:    Pri prachárni 13, 040 01  Košice, Slovenská republika   

IČO:   47 845 660 

DIČ:   2024132704 

IČ DPH:  SK 2024132704 

Zastúpenie:  Mgr. Marcel Gibóda- predseda predstavenstva 

   Ing. Ján Varga - člen predstavenstva   

Registrácia:  Obchodný reg. Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1636/V 

(ďalej aj len ako „Odberateľ“) 

  

  

Dodávateľ    

Obchodné meno: ML - audit, s. r. o. 

Sídlo:    čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, Slovenská republika  

IČO:   44 228 805 

DIČ:   2022630841 

IČ DPH:  SK2022630841    

Zastúpenie:  Ing. Michal Lažo 

Registrácia:   Obchodný reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 20229/P  

(ďalej aj len ako „Dodávateľ“)        

 
Odberateľ a dodávateľ spolu ďalej aj len ako „zmluvné strany“, ktoré po vzájomnej dohode 

a v súlade s článkom 6 písmenom a)  Zmluvy zo dňa 30.05.2017 (ďalej aj len „Zmluva“) menia 

a upravujú nasledujúce body a články tejto Zmluvy: 
 

 

I. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku 2. Písmena a) Zmluvy, a to tak, že 

tento znie: 

 

Predmetom zmluvy je: 

 

a) Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky (ďalej len RÚZ) a výročnej 

správy (ďalej len VS) odberateľa ku dňu 31.12.2022 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku 5. Písmena a) Zmluvy, a to tak, že 

tento znie: 

 

a) 

 

Cena za overenie účtovnej závierky a VS za rok 2022  bez DPH je stanovená dohodou 

zmluvných strán v sume 2500.- EUR + DPH  

 
 

 

II. 



1. Tento Dodatok č. 4 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory 

alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou 

dohodou zmluvných strán.  

 

2. Tento Dodatok č. 4 zosúlaďuje právny a faktický stav v zmysle uznesenia z riadneho valného 

zhromaždenia Odberateľa, ktorým bol Dodávateľ zvolený za audítora odberateľa na vykonanie 

auditu RÚZ pre roky 2019 a 2020.  

 

3. Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po jednom exemplári pre každú zo zmluvných 

strán. 

 

4. Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 30.05.2017. 

 

5. Ostatné body a články Zmluvy zo dňa 30.05.2017 nedotknuté obsahom tohto Dodatku č.3 

ostávajú  v platnosti nezmenené.  

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 4 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. 

Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene 

zmluvných strán. 

 

 

V Košiciach, dňa 19.12.2022    V Košiciach, dňa 19.12.2022  

 

  O d b e r a t e ľ:                 D o d á v a t e ľ: 

 podpísané                                                   podpísane 

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

Mgr. Marcel Gibóda                 Ing. Michal Lažo 

predseda predstavenstva           konateľ spoločnosti                         

Košická Futbalová Aréna a.s.     ML - audit, s. r. o. 
 

            podpísane  

 

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

Ing. Ján Varga  

člen predstavenstva  

Košická Futbalová Aréna a.s. 

              

                                                                                                      
 

 


