DODATOK Č. 1
K
RÁMCOVEJ DOHODE
O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB Z 31.03.2021
(ďalej ako „Dodatok č. 1“)

uzatvorená medzi:
1) Vojčík & Partners BA, s.r.o.
sídlo: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 53 204 786
zastúpenie: Mgr. Michal Lapšanský, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 149991/B
DIČ: 2121305714
IČ DPH: SK2121305714
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
(v ďalšom texte „Advokát“)
a
2) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
IČO: 00 603 481
zastúpenie: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na základe Rozhodnutia č. 36/2021 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
(v ďalšom texte „Klient“)
(Advokát a Klient ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo ako „zmluvná strana“)
za nasledovných podmienok:

I.
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.03.2021 Rámcovú dohodu o poskytovaní právnych služieb (ďalej ako „dohoda“). Dohoda
nadobudla účinnosť dňa 07.04.2021. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 7 bod 3. dohody dohodli na jej zmenách a doplneniach,
uvedených v čl. II tohto Dodatku č. 1.

II.
Predmet Dodatku č. 1
2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 bod 1. dohody sa mení nasledovne:

„Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 alebo do vyčerpania
odmeny resp. maximálnej ceny do výšky 50 000,- EUR bez DPH (slovom: päťdesiattisíc eur).“
2.2

Klient berie na vedomie, že Advokát zmenil svoje obchodné meno na Vojčík & Partners BA, s.r.o., v dôsledku čoho
zmluvné strany dávajú označenie Advokáta v záhlaví dohody do súladu s touto skutočnosťou, a preto nahrádzajú
označenie Advokáta v záhlaví dohody nasledujúcim znením:
„1) Vojčík & Partners BA, s.r.o.
sídlo: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 53 204 786
zastúpenie: Mgr. Michal Lapšanský, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 149991/B
DIČ: 2121305714
IČ DPH: SK2121305714
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
(v ďalšom texte „Advokát“)“

III.
Záverečné ustanovenia

3.1

Ostatné ustanovenia dohody nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté.

3.2

Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží 2 (dva) rovnopisy.

3.3

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov na webovom sídle Klienta.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej
vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: .....................

V Bratislave, dňa: .....................

Advokát:

Klient:

_________________________
Vojčík & Partners BA, s.r.o.
Mgr. Michal Lapšanský, v.r.
konateľ

_________________________
Hlavné mesto SR Bratislava
Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

