
Dodatok č. 1 
  K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI 

 
uzavretej dňa 02.09.2008 medzi účastníkmi 

 
 
Poskytovateľom:    JUDr. Jana Valachová, advokátka (meno, priezvisko) 
sídlo:                      984 01 Lučenec, M. Rázusa 49 
IČO :                      42 004 462                             DIČ:  1046438877 
zapísaný do zoznamu advokátov číslo licencie:  4056 
číslo účtu, bankové spojenie:   VÚB Lučenec, č.ú. 2308348352/0200 
 

a 
 

Objednávateľom:   Obec Muránska Dlhá Lúka 
So sídlom:               Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca 
Zastúpeným:           p. Ing. Marekom Noskom, starostom obce 
IČO:                       00 328 545                      DIČ:    2020724728 
číslo účtu, bankové spojenie:   
 
 S účinnosťou odo dňa 01.04.2013 sa článok IV. Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, uzavretej 
medzi účastníkmi dňa 02.01.2009, dohodou účastníkov a v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. 
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, mení 
a dopĺňa takto: 

 Článok IV. 
 

      Za poskytovanie právnych služieb patrí poskytovateľovi odmena. 
 Odmena je dohodnutá podľa vyhlášky MS SR č.655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 
paušálnej odmeny (§ 2 ods. 2, pís. b) a § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) v sume 200,- €/ mesiac. 
     Objednávateľ berie na vedomie, že podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhlášky MS SR č. 
655/2004 Z.z. patrí advokátovi odmena za poskytovanie právnej pomoci ako aj náhrada účelne 
vynaložených výdavkov, cestovného a náhrada za stratu času.  
 Poskytovateľ vyúčtuje poskytnuté právne služby faktúrou vystavenou do 5.dňa nasledujúceho 
mesiaca. Faktúra je splatná po predložení v prospech účtu poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy. Ak sa zmluvné strany dohodnú na inej splatnosti predloženej faktúry je lehota splatnosti 10 dní 
od predloženia faktúry. 
 V prípade, že poskytovateľ bude platiteľom DPH predloží objednávateľovi kópiu osvedčenia o 
registrácii. 
 
 Ostatné ujednania Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci uzavretej účastníkmi dňa 
02.01.2009 zostávajú nezmenené. 
 
 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť schválením obecným 
zastupiteľstvom.  
     Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá z účastníkov dostane po jednom vyhotovení. 
 
V Lučenci, dňa 20.03.2013.                                         V Muránskej Dlhej Lúke dňa ...................... 
 
 

.............................................. ............................................... 
poskytovateľ objednávateľ 


