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Dodatok č. 2  
k Zmluve o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní zo dňa 18.04.2019 uzavretý podľa § 269 ods. 2 a § 272 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník") a podľa  zákona 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 (ďalej len „Zákon o advokácii“)   

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 

medzi 
  

Klient:              Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a    

výstavby Slovenskej republiky   
Sídlo:        Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Štatutárny orgán:             Ing. Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky  

IČO:                                30416094 

DIČ:        2020799209  

Bankové spojenie:       

IBAN:        

SWIFT:     

Osoba oprávnená konať  

v zmluvných veciach:  

 

E-mail:  

 

(ďalej len „Klient“) 

a 

 

Zástupca:    Eversheds Sutherland (International) LLP 
Sídlo:   One Wood Street, EC2V 7WS, Londýn, Spojené kráľovstvo         

Veľkej Británie a Severného Írska 

Štatutárny orgán:       Dominic Lacey, partner s oprávnením podpisovať 

IČO:                         OC304065 

DIČ:    35675 83016 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

SWIFT:   

Osoba oprávnená konať  

v zmluvných veciach:  Dominic Lacey  

E-mail:  

Zapísaný v: Register spoločností pre Anglicko a Wales, Companies for 

England and Wales, zapísaný 5.3.2003 

 

(ďalej len „Zástupca“)  

 

(Klient a Zástupca ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

 

Úvodné ustanovenia 
 

V súlade s ustanovením odseku 14.8 Zmluvy o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní zo 

dňa 18.04.2019 (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 

v  nasledovnom znení: 
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Článok I. 

Predmet Dodatku č. 2 

 

1. V čl. XIV sa v odseku 14.1 slová „do 18.10.2021“ nahrádzajú slovami „do 18.10.2022“. 

 

 

Článok II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov.  

2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v piatich (5) origináloch, Klient dostane štyri (4) originály 

a Zástupca jeden (1) originál.  

3. Práva a povinnosti neupravené Dodatkom č. 2 sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Zákona o advokácii a ostatnými účinnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Dodatku  

č. 2, ich voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzavrieť Dodatok č. 2.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 

bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, 

bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.  

6. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

 

Za Klienta:       Za Zástupcu: 

 

V Bratislave dňa      V Bratislave dňa 

 

 

 

  ..................................................    .................................................. 

  Andrej Doležal       Dominic Lacey 
               minister                   partner 


