
Dodatok ö. 2
k

Zmluve o poskytovaní právnych sluZieb
uzavretá podl'a ustanovení zákona ó. 58612003 Z. z, o advokácii a

o Zmene a doPlnení zákona ó.455l1991 Zb. o Zivnostenskom podnikaní (Zivnostensky zákon) v znení neskor§ích
zmien a doplnkov

medzi

advokátskou kanceláriou :

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD,, LL.M., s.r.o.o skrátene AKIK, s.r.o,
lÖo: so 93g 351
DIÖ: 2I20535109
so sídlom; G. Czuczora 4,940 01 Nové Zálnky, Slovenská republika
konajúca prostredníctvom: JUDr., Ing, Ivan Katona , PhD., LL,M. - konatel' a advokát
zapisany y zozname advokátov vedenom SAK
SpoloÖnost' zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vloZka ö.
43389/N

(v d'al§orn iba ako ,,AKIK")
a

klientom:
Obec Moöa
tÖo: oo 306 576
so sídlom: ö. domu 168,94637
konaj úca prostredníctvom: Ing.

(v d'al§om iba ako ,,Klient")
a

Úöastník v III. rade:
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M,-advokátska kancelária, s.r,o., skrátene IKAK, s,r.o,
tÖo: sl 816 865
so sídlom: G. Czuczora4,940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
konajúca prostredrríctvom: JUDr., Ing. Ivan Katona , PhD,, LL,M. - konatel' a advokát
zapísan,ll v zozname.advokátov vedenom SAK
spoloönost' zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vlozka ö,
46014AI

(v d'al§om texte oznaöen} len ako,,Úóastník v III. rade'.)
preambula

AKIKaKlientuzatvorilidúa03,07.2013 Zmlwuoposlqltovanípravnychsluiieb (dalej aj ako,,Zmluva
p o slrytov aní pr tivnych s luh ieb'' ). 

"

Ölánok l.
AKIK, Klient a ÚÖastník v III. rade sa dohodli, Ze do v§etk;ich práv a povinností AKIK plynúcich zo
ZmluvY o Poskytovaní právnych sluZieb dilom podpisu tohto Dodatku é. 2 kZmluve o p-oskytovani
právnych sluZieb vsfupuje namiesto AKIK Úöastník v III. rade,

Ölánok II.
AKIK, Klient a ÚÖastník v III. rade podpisom tohto Dodatku ó. 2 k Zmlweo poskytovaní právnych sluZieb
zhodne súhlasia so zmenou, ktorá je uvedená v Ölánku L tohto Dodatku ö 2,

ÖIánok IIt.
ÚÖastník v III. rade podpisom tohto Dodatku ö. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych sluZieb potvrdzuje,2e
sa v Plnom rozsahu oboznámil s Úplnlm znenim Zmluvy o poskytovaní právnych sluziób vrátane jej

Moöa
Banai Tóth Pál, PhD. - starosta obce



oodatKov, tomuto oosanu porozumel, prlcom pooplsom tonto LrodatKu a. / preDera na seDa vsetKy prava a

povinnosti vypl;fvajúce AKIK zo Zm|uvy o poskytovaní právnych sluZieb,

Ölánok lV.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Ölánku III. o bod 8 Zmluvy o poskytovaní právnych
sluZieb, ktorf znie nasledovne:

/8./ V dohodnutej odmene, náhradóch a hotovych vydavkoch nie je zahrnutó zókonom stanoyenó daú
z pridanej hodnoty, tedav prípade, ak sa advokdt stane platcom tejto dane, tak dohodnutá odmena, náhrady
a hotoyé vildavlE a iné sumy v zmysle tejto zmluvy buúi nav!§ené o príslu§nú zókonom stanoyenú sadzbu
dane z pridanej hodnoty, ktorú sa klient zavözuje zaplatif.

Ölánok V.
Dodatok é.2kZm|uve o poskytovaní právnych sluZieb nadobúda platnost' driom jej podpísania zmluvn;imi
stranami a úöinnost' dfiom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a osobitn;ich predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, Le tento Dodatok é. Z kZm|uve o poskytovaní právnych sluZieb bol spísan;i
podlia ich skutoönej, slobodnej aváinej völe, sú plne spösobilí na právne úkony aich zmluvná volhost'
nebola niöím a nik}m obmedzená. Dodatok ö. 2 si preöítali, s jeho obsahom súhlasia, öo potvrdzujú svojimi
vlastnoruön;imi podpismi.
Tento Dodatok ö. 2 je vyhotoveny v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kaZdú zmluvnú stranu.

V Novlch Zámkoch, dna 26.06.2018

lfiODA - LAV,/ 0FRCE

tloYó zámky

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Ivan Katonao PhD., LL.M., s.r.o., skrátene AKIK, s.r.o.
JUDr.Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.

konatel', advokát

V Noqich Zámkoch, día 26,06.2018

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD.; kancelária, s.r.o., skrátene IKAK, s.r.o.
JUDr. Ing. lvan Katona, PhD., LL.M.

konatef, advokát

Banai Tóth, PhD.


