
DODATOK č. 3 

k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 

za  paušálnu  odmenu 

uzatvorená  

v zmysle zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. a § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a 

náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v z.n.p. 

 
Advokátka:   JUDr.  Beáta  Krausová, advokátka 

                            ul. M.R. Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou 

                            IČO: 36 151 475 

                            Zapísaná v zozname SAK pod reg. č. 3160 

                            Bankové spojenie:  SLSP a.s., IBAN: SK22 0900 0000 0001 0791 4144 

 

Klient:    Obec Vechec 

                Hlavná 133, 094 12 Vechec 

                IČO: 00332925 

                Zastúpená: Ladislavom Tóthom 

                                       starostom obce    
 

 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu, ktorú 

uzatvorili dňa 14.01.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2020  a Dodatku č. 2 zo dňa 28.05.2021 sa 

mení takto:  

I. 
 

Čl. 4 Odmena advokátky, bod 1 sa mení a znie takto: 

 1/ Odmena za poskytované právne služby bola zmluvnými stranami určená dohodou  vo výške 

420,00 EUR (slovom: štyristodvadsať eur) mesačne bez DPH počnúc dňom 01.12.2022. 

 

Čl. 4 Odmena advokátky, bod 2 sa mení a znie takto: 

 2/ Klient týmto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby mu advokátka odmenu fakturovala mesačne, vždy 

k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca,  elektronickou faktúrou, zaslanou na emailovú adresu 

klienta. 

II. 

 1/   Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák). 

 2/   Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 3/  Zmluvné strany si Dodatok  č. 3  prečítali, tomu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 

vlastnoručne podpísali. 

 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 08.11.2022                             Vo Vechci, dňa 14.11.2022                   
 

…...............................................................                          …............................................................... 
            JUDr.  Beáta  Krausová                                                                     Ladislav Tóth 

                     advokátka                                                                                         starosta obce               


