
JUDr. CIMRÁK 
a dv o kábka kanc d úri::i 

Dodatok č. 1 
k 

Štefánikova 7 
949 01 Nitra 

tel./ fax.: 037- 65 23 781 
mobil: 0908 - 767 802 

e-mail: cimrak.advokat@gmail.com 

Zmluve o poskytovaní právnych služieb 
uzavretej dňa 24.04.2014 v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov 

Klient: 

Advokát: 

medzi účastníkmi: 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00 30 86 76 
zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. 

(ďalej len „klient") 

a 

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
so sídlom Štefánikova 7, 949 O 1 Nitra 
IČO: 36 868 876 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl. č. 

27039/N 
zastúpená JUDr. Ing. Martinom Cimrákom - advokátom, 
DIČ:2023079520 
IČ DPH: SK 2023079520 
bankové spojenie: VÚB, a.s., č. ú.: 2775224658/0200 

(ďalej len „advokát") 

1. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 

24.04.2014 (ďalej ako „Zmluva") sa mení nasledovne: 

Čl. II Zmluvy „Odmena a platobné podmienky" sa dopÍňa o nasledovné zmluvné 
podmienky: 

Zmluvné strany sa dohodli, že trovy právneho zastúpenia priznané klientovi v súdnom 
konaní, exekučnom alebo obdobnom konaní patria advokátovi, a to bez ohľadu na dojednanú 
zmluvnú odmenu. 

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
IČO: 36 868 876, IČ DPH: SK 2023079520 

zapísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, vl. č. 27039/N 
bankové spojenie - VÚB, a.s., č . ú. : 2775224658/0200 



Klient zároveň berie na vedomie, že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa 
priznáva proti inej fyzickej alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa 
ustanovení Vyhlášky č. 65512004 Z z. o tarifnej odmene. 

Klient súhlasí s tým, aby sa advokát v rámci svojho poverenia dal zastúpiť iným 
advokátom a pri jednotlivých úkonoch advokátskym koncipientom. 

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

Dodatok č. 1 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 je slobodný a vážny a znenie dodatku č. 1 je s ním v úplnom súlade. Účastníci 
tejto dohody zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme. 

Dodatok č. 1 bol prečítaný, schválený a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne 
účastníkmi Zmluvy podpísaný. 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

V Zlatých Moravciach, dňa .„/G· . .f..:./!!./1.„„.„ ...... „ ... . 

Advokát a- !J 
„„„~„„ .. „„ .. „.„.„.„ .......... „„„ .. „.„„„.„.„„„ ..... „„. 
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, advokát 

Klient 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc„ primátor mesta 

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
IČO: 36 868 876, IČ DPH: SK 2023079520 

zapísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, vl. č. 27039/N 
bankové spojenie - VÚB, a.s„ č. ú.: 2775224658/0200 


