
JUDr. CIMRÁK 
advobil sk a kancelária 

Dodatok Č. J 
k 

Štefánikova 7 
949 Ol Nitra 

.el. / fOL: 037· 65 23 781 
mobil: 0908 - 767 802 

e-mail: cimrak.advokat@gmail .com 

Zmluve o poskytovaní právnycb služieb 
uzavretej dňa 12.09.2013 v zmysle zák. E. 58612003 'L z. a o zmene a doplnení zákona f. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znenf neskoriích 
predpisov 

Klient: 

Advokát: 

medzi účastníkmi: 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
Bernolákova 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
ICO: 17336015 
zast. povereným riaditeľom JUDr. Ing. Martinom Cimrákom 

• 
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
so sídlom v Nitre, Štefánikova č. 7, 949 Ol Nitra, 
lCD : 36 868 876 
IC DPH: SK 2023079520 
zapísaná v OR OS Nilra v odd. Sro, vl. č . 27039/N 
zast. JUDr. Milošom Cimrákom 
bankové spojenie - VÚB, a.s., č. ú.: 2775224658/0200 

l. 
Predmet dodatku 

Zmluvne strany sa dohodli , že Zmluva o poskytovani právnych služieb zo dňa 
12.09.2013 (ďalej ako .. Zmluva") sa mení nasledovne: 

Čl. rY Zmluvy ,.Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu" sa nahrádza nasledovným 
znením: 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na J 2 kalendárnych mesiacov od 
nadobudnutia jej účinnosti. 

Zmluvný vzťah je možné predtasne ukončiť na základe pisomnej výpovede, ktorej 
účinky nastanú dňom jej doručenia druhej strane alebo dohodou zmluvnjch strán. 

Zmluva zanikií aj v prípade odňatia poverenia rozhodnutím zriaďovateľa klienta a 
to leu dňu jeho doručenia. 

Ostatné časti Zmluvy zostávaju nezmenené. 

Advok4tska kance"ria JUDr. CIMRÁK S.r.O. 

ltO: 36 868 876. JC DPH: SK 2023079520 
zapisaná v OR OS Nitra v odd. Sro. vl. ~ . 27039/N 

bankové spojenie - VÚB, a.s., e. ú.: 2775224658/0200 



II. 
Záverelné ustanovenia 

Dodatok Č. l sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
klient a jedno vyhotovenie obdrží advokát. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že na tomto úkone sa dohodli dobrovoľne a bez nátlaku, 
prejav ich vôle j e slobodný a vážny a znenie dodatku č. l je s ním v úplnom súlade. Účastníci 
tejto dohody zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpisanej forme. 

Dodatok Č. l bol prečitaný. schválený a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne 
účastníkmi Zmluvy podpísaný. 

Na základe požiadavky zamedzenia konfliktu záujmov na strane povereného riaditeľa 
je dodatok č. 1 platný iba v prípade súhlasu štatutárneho orgánu zriaďovateľa klienta s jeho 
znením. 

Dodatok Č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a "činnosť dňom jeho 
zverejnenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa .... tf.r?.: .. 1.: ... ....... 2013 

Advoklit: ;(j 

..... (L... .... 
Advokátska kancelária J UDr. CIMRÁK s.r.o. 
JUDr. Miloš Cirnrák. advokát 

Klient: 

é.f:; ........ - .. 
, ~ MUDr. RUdolfa Kor(,;<l . nt-Sc 

_ ~ 'IoJákú w8 4. 953 :u Zlat~ ,.,()f~ 
.... .. .. . .......... ................................. ... . . 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, riaditeľ 

Zriaďovateľ 

... ~ .. ..................... .. . 
Mesto Zlaté Moravca 
Ing. Peter Lednár, CSc. , primátor 

Advokátsb kaoce14ria JUDr. CIMRÁK s.r.O. 
lCD: 36 868 876, IC DPH: SK 2023079520 

zapisaná II OR OS Nim II odd. Sro. vl. č . 27039/N 
bankové spojenie - VÚB, a.s .• Č. ú.: 217522465810200 


