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Dodatok č. 2 

k Zmluve o poskytnutí právnych služieb 

uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení v spojení so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení a podľa 

vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb (ďalej len „Dodatok“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami  

      

 

 

obchodné meno:  MAPLE & FISH s.r.o. 

sídlo:     Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    36 718 432 

IČ DPH:    SK 2022299884 

konajúca prostredníctvom: JUDr. Viliam Karas, PhD., advokát a konateľ   

  

(ďalej ako „Advokátska kancelária”) 

 

a 

 

obchodné meno:  MH Invest, s.r.o. 

sídlo:    Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    36 724 530 

IČ DPH:   SK 2022302931 

konajúca prostredníctvom: Ing. Roman Sabo, konateľ 

   

(ďalej len „Klient“) 

 

(Klient a Advokátska kancelária sú ďalej spoločne označovaní len ako „Zmluvné strany“ alebo 

samostatne aj ako „Zmluvná strana“) 

 

 

1 Úvodné ustanovenia  

 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2017 Zmluvu o poskytnutí právnych služieb (ďalej len 

„Zmluva“), predmetom ktorej je dohoda Advokátskej kancelárie a Klienta o poskytovaní 

právnych služieb Klientovi spočívajúcich v (i) zastupovaní Klienta v súdnych konaniach, (ii) 

právnom poradenstve poskytovanom pri príprave súdnych konaní, rozhodcovských konaní, 

zmierovacích konaní, správnych konaní alebo v iných obdobných konaniach a (iii) právnom 

poradenstve vo veciach, pri ktorých existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že sa 

stanú predmetom súdneho konania, rozhodcovského konania, zmierovacieho konania, 

správneho konania alebo iného obdobného konania.  

 

1.2 Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 01.07.2017 pod číslom 20170024 

(CRZ ID: #3005152). 
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2 Predmet Dodatku 

 

2.1  Zmluvné strany sa týmto v súlade s bodom 9.3 Zmluvy dohodli, že pôvodné znenie Prílohy č.1 

Zmluvy (Zoznam súdnych konaní) sa v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí 

Prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

 

2.2  Zmluvné strany sa týmto v súlade s bodom 9.3 Zmluvy dohodli, že pôvodné znenie bodu 5.4 

Zmluvy sa nahrádza nasledovným novým znením: 

 

 „Finančný limit na celý predmet Zmluvy, t.j. na odmenu podľa bodu 5.1 a 5.2 tohto článku, je 

nasledovný: 1.390.000,- EUR bez DPH “. 

 

3 Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Dodatok k Zmluve je platný dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami. V zmysle 

ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s 

ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov Dodatok nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

3.2 Práva a povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany zo Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, 

zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení. 

 

3.3 Dodatok je vypracovaný v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo 

Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise Dodatku. 

 

3.4 Príloha č. 1 k Dodatku: Zoznam súdnych konaní 

 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že ich vôľa pri 

uzatváraní Dodatku bola slobodná a vážna, že prejav vôle je im úplne zrozumiteľný a určitý, 

že tento Dodatok k Zmluve neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho a úplného súhlasu s ním ho 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa 31.5.2019     

 

 

____________________________   ____________________________  

MAPLE & FISH s.r.o.     MH Invest, s.r.o. 

JUDr. Viliam Karas, PhD.    Ing. Roman Sabo 

funkcia: konateľ     funkcia: konateľ 

 

 

 

 

 

 


