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DOHODA O UKONČENÍ 

ZMLUVY O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

 

Táto zmluva o poskytovaní právnych služieb je uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii 

v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov 

v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi 
 
na jednej strane:   
Advokátska kancelária 
Názov:  Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. 
Sídlo  Štúrova 11, 811 02 Bratislava 
IČO  47 237 031 
DIČ  2820019499 
IČO dodáv. do čl. št. EU  SK2820019499 
Zapísaná   v OR OS Bratislava  I, Oddiel Sro, vložka č. 78124/B 
Konajúca prostredníctvom  Július Fiľo, advokát, konateľ zapísaný v zozname advokátov 

vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5992 
(ďalej len „advokátska kancelária“)  
 
a na druhej strane: 
 
Klient 
Názov:  mesto Pezinok  
Sídlo:  Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
IČO:  00 305 022  
DIČ:  2020662226 
Konajúca prostredníctvom:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor 
   
(ďalej len „klient“; advokátska kancelária a klient spolu ďalej aj len „zmluvné strany a každý 
samostatne aj ako len „zmluvná strana“ a táto zmluva o poskytovaní právnych služieb ďalej len ako 
„zmluva“)  
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE 
Zmluvné strany uzatvorili 20. januára 2022 Zmluvu o poskytovaní právnych služieb na dobu 
určitú do 31.12.2022  (ďalej len „Zmluva“).  
 

II. PREDMET DOHODY 
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ukončujú Zmluvu a jej právne účinky ku dňu 
nasledujúcemu po dni publikácie tejto Dohody v Centrálnom registri zmlúv.  
 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
3.1. Táto dohoda nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu oboma  zmluvnými stranami. 
3.2. Táto dohoda je vyhotovená v 2 ( dvoch ) rovnopisoch, po 1 ( jednom ) rovnopise pre každú 

zmluvnú stranu. 
3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, pred jej podpisom si ju 

prečítali, jej obsahu úplne porozumeli, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 
Za Advokátsku kanceláriu    Za Klienta 
V Bratislave, dňa      V Pezinku, dňa ................. 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Advokátska kancelária     mesto Pezinok 
Fiľo & Partners s.r.o.     Ing. arch. Igor Hianik, primátor 
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Július Fiľo, advokát, konateľ  


