DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
zo dňa 13.4.2012 uzavretý medzi :

Klient

:

Obec Strečno
IČO : 00321648
DIČ : 2020677615
zastúpená Bc. Dušanom Štadánim, starostom

Advokát

:

JUDr. Branislav Samec, advokát
Národná 15, 010 01 Strečno
č. osvedčenia SAK : 3400
IČO : 42 217 679
DIČ : 1026256704
IČ DPH: SK1026256704
bankové spojenie :VÚB, a.s. Žilina
číslo účtu v tvare IBAN : SK03 0200 0000 0014 8881 2153

Podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.4.2012 sa advokát zaviazal pre klienta
na poskytovanie právnych služieb vo všetkých právnych veciach, v ktorých ho klient osloví a v ktorých
je advokát oprávnený klienta zastupovať v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a klient sa
mu za to zaviazal platiť odplatu. Dnešného dňa pristúpili zmluvné strany k uzavretiu tohto dodatku k
zmluve:
Článok II. sa mení nasledovne :
Odmena za poskytovanie právnych služieb
1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy
hodinovú odmenu vo výške 50,- € za každú začatú hodinu poskytovania právnych služieb.
K dohodnutej odmene bude účtovaná DPH v zákonom stanovenej výške ku dňu dodania služby.
2. Daňový doklad - faktúru na zaplatenie dohodnutej odmeny je advokát oprávnený vystaviť
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca podľa skutočne vykonaného rozsahu poskytnutých právnych
služieb za obdobie, za ktoré boli právne služby poskytnuté. Prílohou faktúry je vyúčtovanie s uvedením
služby a času účelne vynaloženého advokátom na jej poskytnutie. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní odo
dňa jej vystavenia.
3. Advokát má ďalej nárok na odmenu zodpovedajúcu priznanej náhrade trov právneho
zastúpenia voči tretím osobám (protistranám) v konaniach ukončených právoplatnými rozhodnutiami
všeobecných a rozhodcovských súdov vo veciach, v ktorých klienta zastupoval. Nárok na odmenu si je
advokát oprávnený uplatňovať priamo voči tretím osobám, k čomu ho klient osobitne splnomocňuje.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých po 1 obdrží každá zmluvná strana.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web stránke objednávateľa www.strecno.sk.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho
vlastnoručne podpisujú.
V Žiline, 27.12.2018

............................................
klient

.......................................
advokát

