Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie vzdelávacích služieb pre projekt „Moderný
a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - časť 1" (číslo zmluvy
NFP27130330004, kód ITMS: 27130330004) a pre projekt „Moderný a flexibilný úrad budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - časť 2" (číslo zmluvy NFP27140130172,
kód ITMS: 27140130055)
uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník") a v súlade so
Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007—2013, Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007-2013 (ďalej len „Systémy") a podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej
len „MPSVaR SR") medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
P. O. BOX 57
824 73 Bratislava
IČO: 308 448 78

DIČ:2020815665

Zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda

Osoba poverená pre styk s poskytovateľom: Ing. Peter Tábory

Poskytovateľ:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
IČO: 31 348 238
DIČ:2020312866
IČ DPH: SK7020000053
Zastúpený: Mgr. Peter Borák, prokurista
Ing. Rudolf Sedmina, prokurista
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2181475855/0200
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, vložka
č. 4864/B

Na základe zmeny sadzby DPH a Oznámenia MPSVaR SR pre prijímateľov zo dňa
07.03.2011 sa Zmluvné strany v súlade s bodom 8.4 článku 8. Zmluvy na poskytnutie
vzdelávacích služieb zo dňa 23.11.2009 dohodli, že pôvodné ustanovenia Zmluvy sa menia
nasledovne:
1. Pôvodné znenie druhej vety bodu 3.1 článku 3 sa nahrádza nasledovným novým znením:
„K takto vypočítanej cene bez DPH bude pripočítaná DPH vo výške 20% resp. hodnota DPH
platná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia."
2. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy na poskytnutie vzdelávacích služieb zo
dňa 23.11.2009, je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží
tri originály.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
i

Za objednávateľa:

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda

Za poskytovateľa:

Mgr.

Peter Borák
prokurista

