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MH Invest, s.r.o. 

Mlynské Nivy 44/A 

821 09 Bratislava 

 

 

 MAPLE & FISH s.r.o. 

Dunajská 15/A 

811 08 Bratislava 

 

V Bratislave, dňa  18.09.2020 

  

 

Vec:  

Výpoveď Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 20170024 v znení Dodatku č. 1 a č. 2  

 

 

MAPLE & FISH s.r.o. so sídlom Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika ako 

Advokátska kancelária a spoločnosť  MH Invest, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 

Bratislava, Slovenská republika ako Klient uzatvorili dňa 30.06.2017 Zmluvu o poskytovaní 

právnych služieb č. 20170024 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len ako “Zmluva”). 

 

V zmysle článku 8 (Trvanie, platnosť a účinnosť Zmluvy) ods. 8.3.1 Zmluvy je možné Zmluvu 

ukončiť: “písomnou výpoveďou Klienta bez uvedenia dôvodu s tridsať (30) dňovou výpovednou 

lehotou, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Advokátskej kancelárii”. 

 

V zmysle článku 8 (Trvanie, platnosť a účinnosť Zmluvy) ods. 8.4 Zmluvy: “V prípade, ak sa 

Advokátska kancelária nedohodne s Klientom inak, alebo Klient neurobí iné opatrenia, je 

Advokátska kancelária povinná po dobu tridsať (30) dňovej výpovednej lehoty alebo po dobu 

pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa zániku Zmluvy podľa bodu 8.3 Zmluvy, vykonať 

neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach a oprávnených záujmoch; to 

neplatí pokiaľ Klient oznámi Advokátskej kancelárii, že na splnení predmetnej povinnosti netrvá.” 

 

V súvislosti s vyššie uvedeným Vám Klient - spoločnosť MH Invest, s.r.o. zasiela túto výpoveď 

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 20170024 v znení Dodatku č. 1 a č. 2 uzatvorenú dňa 

30.06.2017 medzi Klientom a Advokátskou kanceláriou. 

 

Klient má záujem, aby Advokátska kancelária po dobu tridsiatich (30) dní výpovednej lehoty 

vykonával neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach a oprávnených 

záujmoch. 

 

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. 

 

 

S pozdravom, 

 

 

MH Invest, s.r.o. 

Ing. Boris Kačáni 

konateľ 
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