Dohoda o

ukončení

Zmluvy o pos ky tovaní právnych služieb

Zmluvné sh·any :
Mesto Zlaté Mo ravce

so sídlom: ul. 1. mája 2. 953 Ol Zlaté Moravce
Zastúpené primátorom: Ing. Petrom Lednárom. Csc.
IČO: 308676
ako klient na j edn ej stran e

a

JUDr. Pavol Kollár, advokát zapísaný v zozname advokátov. SAK č. 888

o sídlom: Lehotského 4, 811 06 Bratislava
IČO: 31783287
JČDPH: SK10202383 18
ako poskytovatel' na strane druh ej

uzatvárajú nasledovnú Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb:

l.
U kon če nie

z mluvy

l. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní právnych
služieb uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 17.1.20 l l. v znení jej Dodatku č. l .lO
dňa 21.3.2011. na základe ktorej poskytovater poskytuje klientovi právne služby (kompletný
právny servis) vo veciach súvisiacich s činnosťou klienta.

2. Zmluvné strany sa dohodl i na ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní právnych
služieb uzatvorenej medzi zmluvnými stranami d11a 17.1.2011. v znení jej Dodatku č. l zo
dňa 21.3.20 ll v celom jej rozsahu a to z dôvodu. že kl ient nemá schválené v rozpočte mesta
Zlaté Moravce na rok 2012 dostatočné finančné prostriedky na právne služ by. Zmluvné
strany sa dohodli, že platnosť Z mluvy o pos kytova ní práv nych služ ieb uzatvorenej
medzi z mluvnými stranami dň a 17.1.2011 , v z není jej Dodatku č. l zo dň a 2 1.3.2011,
konč í dňom 31. ja nu ára 2012.

3. Pos kytovateľ je povinn)' najneskôr dľía 3 1. 1.20 12 odovzdať klientovi ' šetky spisy.
agendu a písomnosti. ktoré prevzal alebo nadobudol v súvislosti s poskytovaním právnych
slu.lieb podľa citovanej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb ako aj tie. ktoré prevzal
alebo nadobudol v súvislosti so súdnymi spormi. v ktorých je splnomocnený zastupo' ať
klienta.
4. Klient sa zaväzuje vyplatiť poskylO\ ate rov i mimoriadnu odmenu vo výške 3.000.eur plus DPI l. a to za posk) tnuté právne slu.lby poskytnuté v roku 2011. ktoré mali

mimoriadn) finančn) prínos pre klienta. ako napríklad nadobudnutie vlastníc!\ a bývalého
skladu o, ocia a zclcnin) na Sládkovičovej ulici v Zlal)'ch Mora\'ciach v hodnote cca

l

/ /

l 00.000,- eur, zabezpečeni e úhrady nevy možiteľnej pohľadávky od dlžníka KLEMON, s.r.o.
v hodnote cca 50.000,- eur a za bezpeče nie úhrady ďa l ších nevym oži teľných pohradávok
mesta Zlaté Moravce. Túto mimoriadnu odmenu sa zaväzuje kl ient uhradiť do 15.2.20 12.

Il.
ustanovenia

Záverečné

1. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdr;lí
j edno vyhotovenie.
2. Táto zmluva nado búda p l atnosť di1om j ej podpisu o boma zmluvn)mi stranami
diíom nasledujúcim po dn i jej zverej nenia na st ránke klienta. Klient sa zaväzuje
zverejn iť túto dohodu v deň j ej podpísania zmluvn)'mi stranami .

a

účinnosť

3. Zmluvné strany vyhlasuj ú, že sú spôsobil é na právne úko ny, ich vô l'a je slobodná
a \ážna. prejav vôle je dostatoč n e zrozumitel'n)· a urči tý. zmluvná vol'nosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v pred písanej fo rme. Zm lu vné strany si do hod u prečíta li, jej
ustanoveniam rozumeli a bez výhrad súhlasia s jej obsaho m. čo potvrdzujú svoj im i podpism i.

V Zlatých Mo ravciach

Klient:
Mesto Zlaté Moravce

dň a

16. 1.20 12

Poskytovater :

('JU?:;~~

/

r

