
DODATOK č. 1  
k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 5.10.2020 

___________________________________________________________________________ 
uzavretý podľa zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov medzi:  

(ďalej len „Dodatok“) 
 

   

Klientom:   

Názov:   Obec Harmanec 

Sídlo:    Harmanec 6, 976 03 Harmanec 
IČO:   00313416  
štatutár:  Ivanova Henrieta, starostka   

(ďalej v texte len „Klient“) 

a 

Právnym zástupcom:                
Obchodné meno: URBÁNI & Partners s.r.o. 
IČO:    36 646 181 
DIČ:   2022138107 
IČ DPH:  SK 2022138107 
Sídlo:                           Skuteckého 17  

                                            974 01  Banská Bystrica, SR 
Štatutár:   JUDr. Rastislav Urbáni PhD., LL.M, konateľ, advokát  
Bankové spojenie:     Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica 

                                         číslo účtu: 2622098742/1100 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

   oddiel: Sro, vložka č.  11334/S  
(ďalej v texte len „právny zástupca“) 

   

Klient a právny zástupca spolu v zmluve ďalej ako „zmluvné strany“ 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5. 10. 2020  Zmluvu o poskytovaní právnych služieb podľa zák. 

č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že zmluvné 
strany potrebovali prehodnotiť a zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy, uzatvorili tento 
Dodatok č. 1 k Zmluve. 
 

Článok II. 
Predmet Dodatku 

 
1. Podpisom tohto Dodatku sa mení článok II. bod 2. Zmluvy, ktorý bude znieť nasledovne: 
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„2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách  advokátov za 
poskytovanie právnych služieb, v platnom a účinnom znení, na paušálnej odmene advokáta za poskytované 
právne služby vo výške 150,-eur bez DPH (daň z pridanej hodnoty) za každý kalendárny mesiac..“ 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti. 
 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 1.2.2022 po súčasnom splnení podmienky zverejnenia zmluvy zo strany klienta. 
 

3. V otázkach neupravených touto zmluvou sa aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky 
predovšetkým Obchodný zákonník a zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom a účinnom znení. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tohto Dodatku prednostne 

formou dohody (zmieru).  
 

5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre právneho zástupcu a 
jeden rovnopis pre klienta. 
 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti 
jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa ........................... 
 
Klient:       Právny zástupca: 

 

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

Obec Harmanec     URBÁNI & Partners s.r.o. 
Ivanova Henrieta     JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M. 
Starostka obce      advokát, konateľ 
 

 
 
 


