Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „dohoda o pristúpení“)
medzi účastníkmi
Audítor:
Názov: ......................AUDIT – EXPERT, s.r.o.
Sídlo: ........................Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
Štatutárny zástupca : .Ing. Ľudmila Košecká – konateľka spoločnosti
IČO: ..........................36711748
IČ DPH: ....................SK2022298179
Bankové spojenie: .....BIC:
IBAN:
(ďalej len „Audítor“) a
Pristupujúci objednávateľ:
Názov: .......................THERMALPARK DS, a.s.
Sídlo: .........................Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny zástupca:...Ing. Ladislav Garay, predseda predstavenstva
Ladislav Bachman – člen predstavenstva
IČO: ...........................31450920
IČ DPH: .....................SK2020367602
Bankové spojenie: .....BIC:
IBAN:
(ďalej len „Pristupujúci objednávateľ“)
(Pristupujúci objednávateľ a Audítor spolu ďalej len „účastníci dohody“)
Článok I
Ustanovenia o pristúpení
1. Pristupujúci objednávateľ sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody o poskytnutí
audítorských služieb uzatvorenej dňa 11.02.2020 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“) medzi
Mestom Dunajská Streda ako objednávateľom (ďalej len „objednávateľ“) a Audítorom.
2. Podpísaním tejto dohody o pristúpení Pristupujúci objednávateľ pristupuje k rámcovej
dohode uzatvorenej medzi objednávateľom a Audítorom.
3. Pristupujúci objednávateľ preberá práva a záväzky objednávateľa z rámcovej dohody
uzatvorenej medzi objednávateľom a Audítorom, s výnimkou ustanovení, ktoré si osobitne
dohodne s audítorom v dohode o pristúpení.
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Článok II
Osobitné ustanovenia
Audítor sa zaväzuje predložiť Pristupujúcemu objednávateľovi audítorskú správu k
individuálnej ročnej účtovnej závierke Pristupujúceho objednávateľa najneskôr do 30.04.
nasledujúceho roka.
Audítor sa zaväzuje predložiť Pristupujúcemu objednávateľovi audítorskú správu
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Pristupujúceho objednávateľa
najneskôr do 31.8. nasledujúceho roka.
Miestom pre poskytnutie služieb bude: sídlo Pristupujúceho objednávateľa.
Kontaktná osoba za pristupujúceho objednávateľa je : Enikő Vargová, t. č.: +421907776
880 email: vargova.eniko@thermalpark.sk.
Kontaktná osoba za audítora je: Ing. Ľudmila Košecká , t. č.: +421905563272, email:
alebo
.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda o pristúpení podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pristupujúci objednávateľ zverejní dohodu o pristúpení aj na svojom
webovom sídle.
2. Pristupujúci objednávateľ splnomocnil objednávateľa na vykonávanie úkonov súvisiacich
s rámcovou dohodou, a to najmä úkony súvisiace s ukončením platnosti rámcovej dohody
a so sankciami. Audítor akceptuje úkony uvedené v tomto ustanovení vykonané
objednávateľom.
3. Dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch účastníkov
dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a uzatvára sa na dobu určitú
odo dňa jej platnosti do skončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody uzatvorenej medzi
objednávateľom a Audítorom.
4. Pokiaľ v dohode o pristúpení nie je ustanovené inak, práva a povinnosti účastníkov tejto
dohody o pristúpení sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody uzatvorenej medzi
objednávateľom a Audítorom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
5. Platnosť tejto dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 3. tohto
článku dohody o pristúpení zaniknúť:
písomnou dohodou účastníkov dohody,
písomnou výpoveďou,
odstúpením od dohody o pristúpení.
6. Odstúpiť od dohody o pristúpení môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu podstatného
porušenia dohody o pristúpení alebo rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia
rámcovej dohody. Odstúpenie od dohody o pristúpení je účinné dňom doručenia odstúpenia
od dohody o pristúpení druhému účastníkovi dohody o pristúpení.
7. Platnosť dohody o pristúpení zaniká zánikom platnosti rámcovej dohody.
8. Neoddeliteľnou súčasťou dohody o pristúpení je:
fotokópia rovnopisu rámcovej dohody uzatvorenej medzi objednávateľom a Audítorom.
9. Dohoda o pristúpení je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis
zostane Audítorovi, jeden (1) rovnopis zostane pristupujúcemu objednávateľovi a jeden (1)
rovnopis zostane objednávateľovi.
10. Dohodu o pristúpení je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba očíslovanými písomnými
dodatkami, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody stávajú
jej neoddeliteľnou súčasťou.
11. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli, že
nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa ...........................

V Dunajskej Strede, dňa 20.02.2020

Za audítora:

Za pristupujúceho:

AUDIT – EXPERT, s. r. o.

THERMALPARK DS, a.s.

v. r.
Ing. Ľudmila Košecká
konateľka

v. r.
Ing. Ladislav Garay
predseda predstavenstva

v. r.
Ladislav Bachman
člen predstavenstva

