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Dodatok. č. 1 

k Zmluve  

o právnom zastupovaní a poskytovaní právnych služieb zo dňa 02.01.2019 

(ďalej len Zmluva) 
 

Obec Hrubý Šúr, so sídlom obecného úradu Hrubý Šúr 205, PSČ : 903 01, IČO: 00305987,  

DIČ: 2021006658, v zastúpení Ing. Adrián Takács, starosta obce, pre účely tejto zmluvy 

ďalej len klient  

a 

Advokátska kancelária VOZÁR s.r.o., so sídlom Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava, 

IČO: 47 234 628, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I oddiel Sro, vl. č. 73869/B, menom 

ktorej koná JUDr. Martin Vozár, konateľ a advokát zapísaný v zozname SAK pod reg. 

č.1661, pre účely tejto zmluvy ďalej len advokát 

 

uzatvárajú nasledovný dodatok č. 1 ku Zmluve (ďalej len Dodatok). 

 

Preambula 

Z dôvodu, že právne zastupovanie a právne služby presiahli v období 1. polroka 2019 počet 

36 hodín, dohodli sa zmluvné strany na zvýšení mesačnej paušálnej odmeny. 

 

                                                                           I. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III bod 1 a 2 Zmluvy sa menia nasledovne : 

 

1. Klient sa zaväzuje, že bude pravidelne mesačne, počnúc mesiacom júl 2019 za právne 

zastupovanie a za právne služby riadne a včas platiť advokátovi paušálnu odmenu 333,-EUR 

(slovom tristotridsaťtri Euro). Táto odmena nezahŕňa 20 % daň z pridanej hodnoty. Keďže 

advokát je platcom tejto dane, mesačná odmena vrátane DPH bude predstavovať 399,60,-

EUR. 

2. V prípade, že právne zastupovanie a právne služby presiahnu v období jedného 

polroka 40 hodín (a teda paušálna odmena bude vychádzať pod 50,-EUR/hod), je advokát 

oprávnený požiadať klienta o zvýšenie paušálnej odmeny. V prípade, že právne zastupovanie 

a právne služby nedosiahnu v období jedného polroka 20 hodín (a teda paušálna odmena 

bude vychádzať nad 100,-EUR/hod), je klient oprávnený požiadať advokáta o zníženie 

paušálnej odmeny.  

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny v platnosti. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom jeden prevzal advokát 

a jeden klient. 

4.  Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 

 

V Hrubom Šúre, 15.07.2019 

 

 

 

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

Ing. Adrián Takács, starosta obce   JUDr. Martin Vozár, konateľ 


