
DODATOK č. 1 k 
ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

 
JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 

4839, so sídlom Medená 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42135613, DIČ: 1071574317, na strane 
jednej  (ďalej len „kancelária“) 

 
a 

Obec Plavecký Mikuláš, so sídlom obecného úradu Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký 
Mikuláš, identifikačné číslo 00309796, daňové identifikačné číslo 2021086793, konajúca 
starostom Ing. Petrom Válekom, na strane druhej (ďalej len „klient“), uzavierajú tento 

 
dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb 

 
Čl. I 

 Všeobecné ustanovenia 
1. Dňa 1. 3. 2019 uzavrela kancelária na strane jednej a klient na strane druhej, 

zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „Zmluva”), predmetom ktorej je záväzok 
kancelárie poskytnúť právne služby v rozsahu dohodnutom s klientom podľa čl. I Zmluvy. 

 
Čl. II 

 Predmet dodatku č. 1 
Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 1. dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne: 

1. V čl. III bod 1. veta prvá Zmluvy znie: 
„1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 
2022.“ 

 
Čl. III 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1, 

zostávajú v platnosti. 
2. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
3. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 1 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo 

neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to 
právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku č. 1, pokiaľ pri 
uzatváraní tohto dodatku č. 1 Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle príslušných právnych 
predpisov. 

5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú 
zmluvnú stranu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho 
podpísali. 
 
V Plaveckom Mikuláši, dňa 18. 12. 2019     
 
 
 
 
 

JUDr. Ľubomír Lipovský 
advokát 

 

 Ing. Peter Válek 
starosta 

Plavecký Mikuláš 
 

 
 


