
DOHODA O UKONCENí ZMLUVY O POSKYTOVANí PRÁVNYCH SLUŽIEB

Klient:

uzavretej v zmysle zák. C.586/2003 Z.z. o advokácii a ust. § 2 a nasl. vyhl. C.655/2004 Z. z. o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
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Obec Nižný Krucov,
Zastúpená: Vladimíra Hermanovská - starostka obce
ICO: 00332615
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Michalovce
C.ú: 4251257001/5600

a

Nový právny zástupca:
Obchodné meno: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice
ICO: 44 323 760
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Košice L, oddiel Sro, vložka C.22285N
Konajúci prostr. : JUDr. Tomáš Husovský - konatel

JUDr. Ivan Humeník, PhD. - konatel

uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia záhlavie - zmluvné strany zmluvy o poskytovani právnych služieb zo roku 2009

1. Predmet dodatku
Klient, právny zástupca a nový právny zástupca sa dohodli, že menia záhlavie - zmluvné

strany (zmena v osobe zmluvnej strany) zmluvy o poskytovaní právnych služieb z roku 2009 a to tak,
že nový právny zástupca vstupuje do právneho postavenia právneho zástupcu a preberá všetky jeho
práva a povinnosti zo zmluvy a právny zástupca dnom podpisu tohto dodatku ukoncuje cinnost
právneho zástupcu pre klienta a n.emá vocí klientovi žiadne záväzky zo zmluvy. Klient s touto
výmenou zmluvnej strany osobe právneho zästupcu súhlasí.

Záhlavie zmluvy bude zniet:
"
Klient:

Obec Nižný Krucov,
Zastúpená: Vladimíra Hermanovská - starostka obce
ICO: 00332615
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Michalovce
C.ú: 4251257001/5600

a

Právny zástupca:
Obchodné mena:
Sídlo:
ICO:
Registrácia:
Konajúci prostr. :

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Mäsiarska 6, 040 01 Košice
44 323 760
Obchodný register vedený Okresným súdom Košice L, oddiel Sro, vložka C.22285N
JUDr. Tomáš Husovský - konatel
JUDr. Ivan Humeník, PhD. - konatel
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Zmluvné strany sa touto dohodou dohodli, že dnom platnosti a úcinnosti tejto dohody
ukoncujú medzi sebou zmluvu o poskytovaní právnych služieb v celom rozsahu. Dôvodom
ukoncenia spolupráce je žiadost klienta pre údajné nátlaky zo strany poslancov obecného
zastupitelstva. Zároven týmto klient odvoláva všetky plnémoci, ktoré udelil právnemu zástupcovi
a žiada, aby právny zástupca v mene klienta nejednal ani v urgentných veciach.

II.

2.1. Zmluvné strany svojimi podpismi prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, táto bol spisaná na základe pravdivých údajov
a ich pravej, slobodnej, vážnej a urcitej vôle oboch zmluvných strán, tito jú neuzavreli v tiesni a ani za
obzvlášt nevýhodných podmienok, ale po vzájomnom prerokovani.

2.2. Na znak súhlasu pripájajú zmluvné strany bez tiesne a bez nátlaku svoje vlastnorucné podpisy.

2.3. Táto dohoda nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami.
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Izny Krucov dna V". . '. l- O <oI ....................... V Košiciach, dna .10. 'f. ?..olr;...................


