
D o d a t o k   č. 1  
k   ZMLUVE 

O DAŇOVOM  PORADENSTVE 
 

uzavretá podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových 

poradcov v znení zákona č. 249/94 Z.z., zákona č. 101/95 Z.z., zákona č. 378/96 Z.z. a zákona            

č. 68/2005 Z.z. 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Klient:    Centrum vedecko-technických informácií SR 

Adresa:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

IČO:    00 151 882 

DIČ:     2020798395  

IČ DPH:   SK2020798395 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, č. účtu: 7000064743/8180 

Telefón:   02/69253139 

Mobil:    0918 888 697 

v zastúpení:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. - riaditeľ 

 

ďalej len "klient" 

 

 

Daňový poradca:   Ing. Viliam KUPEC, PhD. 

    ev.č. osvedčenia 59/92 

    audítor ev. č. osvedčenia 395 

znalec v odbore ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo 

a daňovníctvo 

    certifikovaný účtovník expert 

    expert IAS/IFRS 

Adresa:   Kapitulská 14, 917 00 Trnava 

IČO:    17 698 430 

DIČ:    1020334689 

IČ DPH:   SK1020334689 

Bankové spojenie:    

Telefón:    

Fax:     

Mobil:     

 

 



V zmluve o daňovom poradenstve zo dňa 30.05.2012 sa menia Články zmluvy,      

nasledovne: 

 

III. Čas plnenia 
 

1. Daňové poradenstvo sa poskytuje mesačne u klienta podľa podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

 

VI. Cena plnenia 
 

1. Odmena za mesačné daňové poradenstvo poskytované v dohodnutom rozsahu je 

stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. a v zmysle 

vyhlášky MF SR č. 506/92 Zb. v znení vyhlášky MF SR č. 35/1996 Z.z. a vyhlášky MF SR       

č. 113/97 Z.z. vo výške 300,- EUR za mesiac. 

2. Odmena za poradenstvo je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. 

 

VII. Platobné podmienky 
 

1. Dohodnutú odmenu bude poradca klientovi fakturovať mesačne. 

 

 

Všetky ostatné náležitosti uvedené v Zmluve o daňovom poradenstve zo dňa 

30.05.2012 ostávajú v platnosti nezmenené.  Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

 

Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch,  pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom exemplári. 

 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku obidvomi zmluvnými stranami  

a  účinnosť  nasledujúcim dňom po zverejnení v  Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

V Trnave, dňa  01.08.2013 

 

 

 

K l i e n t:        P o r a d c a: 

 

 


