
Dodatok e. 1
k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

Dodatok č, 1 k
ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

uzavretej podľa zákona č. 586/2003 Z, z, o advokácií v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,.Zákon o advokácii“) ako typ mandátnej zmluvy podľa § 566 a nasl. zákona d. 5 í 3/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Advokát (ako maudatár):

Obchodné meno: MATTOS LAW FIRM s.r.o.
Sídlo: Zámocká 36, 8U 0.1 Bratislava
IČO: 51 303 116, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel; Sro, vložka ď 125127/B
Konateľ a advokát: Mgr. Pavol Mattoš, advokát zapísaný v Zozname advokátov 

Slovenskej advokátskej komory pod č. 5288
DIČ: 2120659189 IČ DPH: nie je platcom DPH

(ďalej len „Advokát“)
a

Klient (ako mandant):

Názov: Obec Miloslavov
Sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
IČO: 00304948
Štatutárny orgán: Milan Baďanský, starosta
DIČ: 2020662182 IČ DPH: nie je platcom DPH

(ďalej len „Klient“)

1.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o poskytovaní právnych služieb. Zmluvné strany sa dohodli na
uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým menia Zmluvu v zmysle tohto dodatku č. 1,

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok í ~~ Predmet Zmluvy, zúžia a nahradia nasledovným 
znením:

Článok 1 
Predmet zmluvy

U 'Na základe dohody zmluvných strán sa Advokát zaväzuje poskytnúť Klientovi právne služby 
podľa potrieb Klienta, a to v rozsahu právnych služieb v oblasti správneho práva ~ stavebného 
práva a práva nehnuteľností, ako aj poskytovanie právnych rád v oblasti priestupkového práva, a 
príprava dokumentácie, návrhy postupu a iné právne rady podľa potrieb Klienta.
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1.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi odmenu podľa článku II tejto Zmluvy. Pri dohode 
o odmene Advokát a Klient vychádzajú z predpokladaného rozsahu 13 hodín právnych služieb 
v danom kalendárnom mesiaci.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok II - Odmena Advokáta, zmenia a nahradia nasledovným 
znením:

C lánok H 
Odmena Advokáta

2.1 Advokát má nárok na paušálnu odmenu 490 EUR mesačne za každý kalendárny mesiac.
2.2 Odmena Advokáta predstavuje sumu bez dane z pridanej hodnoty. Advokát zatiaľ nie je 
platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak sa Advokát stane platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
Advokát bude informovať Klienta za účelom prerokovania dálšej výšky odmeny Advokáta. Ak 
nedôjde k dohode, paušálna odmena advokáta podľa bodu 2.1 predstavuje odmenu vrátane DPľí.
2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát bude riadne vystavovať faktúry. Faktúra musí spĺňať 
všetky náležitosti daňového dokladu v príslušných predpisov.
2.4 F odmene Advokáta je zahrnutá i náhrada vlastných nákladov Advokáta, ktoré Advokát nutne 
alebo účelne vynaložil pri plnení predmetu tejto Zmluvy, a to najmä poštovné, dopravné náklady, 
náhrada hotových výdavkov a podobne, ak sa zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade 
inak.

4.1 Zvyšné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

5.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda účinnosť odo dňa 01.06.2020

6.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach.

V Bratislave dňa ..ft.'?, z..2020 V Miloslavove, dňa 29.05.2020

Advokát

MATTOS LAW FIRM s.r.o.
Mgr. Pavol Mattoš, advokát a konateľ

Klient

)bec Miloslavov ' s
Milan Baďanšký, starosta
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