Dodatok č. 1
k
Zmluve o poskytovaní právnych služieb
uzatvorenej v zmysle zákona 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

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Advokát:
JUDr. Michal Michalovčík, advokát
sídlo: Makovická 768/20, 089 01 Svidník
pracovisko: Centrálna 274, 089 01 Svidník
IČO: 42 230 691
DIČ: 1083533198
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 5812
( ďalej „advokát“ )
a
Klient:
Obec Šarišský Štiavnik
Obecný úrad 65 Šarišský Štiavnik
090 42 Šarišský Štiavnik
IČO: 00 331 058
zastúpenie: Michal Kimák, starosta
( ďalej „klient“ )
( spoločne aj „zmluvné strany“ )

II.

PREDMET DODATKU

1. Medzi advokátom a klientom bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa
30.09.2016, na základe ktorej advokát poskytuje klientovi komplexné právne služby súvisiace so
záležitosťami klienta, a klient za to advokátovi platí dohodnutú odmenu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má v prípade úspechu klienta v právnej veci žalobcu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR c/a žalovanému Obec Šarišský Štiavnik,
o zaplatenie 52.083,58 € s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4C/158/2012, nárok
na odmenu vo výške náhrady trov konania priznanej klientovi ako žalovanému v predmetnej právnej
veci. Táto odmena je splatná dňom právoplatnosti rozhodnutia o výške náhrady trov konania
v prospech klienta.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vyplatenia náhrady trov konania podľa čl. II. ods. 2
advokátovi, sa vzájomné pohľadávky zmluvných strán vyplývajúce z náhrady trov konania podľa čl. II.
ods. 2 tohto dodatku započítavajú, a to bez potreby zápočtu osobitným úkonom. V prípade potreby
doplatku alebo vrátenia vzájomných plnení zmluvných strán, si tieto zmluvné strany vzájomne
vyúčtujú a vysporiadajú osobitnou dohodou.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú naďalej bezo
zmeny platné a účinné.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží advokát a jeden klient.
4. Zmluvné strany obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak jeho súladu s ich
slobodnou vôľou ho vlastnoručne podpisujú.

V .................................., dňa ..................................
Advokát:

Klient:

……………………………………..

……………………………………………

