
DODATOK č. 1  
 

k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 31.8.2021 

 
uzavretý medzi 

 
 
1. Obec Geča 

So sídlom :    Kostolná 8, 044 10 Geča 
Zastúpený :   MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce 
IČO:    00690236 
DIČ:    2021261198 
Bankové spojenie:   PRIMA Banka, a.s. 
Č. účtu:     SK85 5600 0000 0004 3463 8001 
(ďalej len „Obec Geča“) 

 
a 

 
2.  Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s. r. o. 

Sídlo:    Štefánikova 993/50, 040 01 Košice 
Pracovisko:   Bočná 10, 040 01 Košice 
Konajúca:    doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., konateľ - advokát 
IČO:    51 663 783 
DIČ:    212 074 2712 
IČ DPH:    nie je platcom DPH 
Registrácia:   Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43720/V 
Bankový účet:   IBAN: SK29 8330 0000 0021 0142 5613 
(ďalej len „Advokátska kancelária doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s. r. o.“) 
 

 
za týchto podmienok: 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Dňa 31.8.2021 bola medzi Obcou Geča a Advokátskou kanceláriou doc. JUDr. Radomír 
Jakab, PhD., s. r. o. uzavretá zmluva o poskytovaní právnych služieb, na základe ktorej 
sa kancelária zaviazala poskytovať pre Obec Geča na základe jej požiadavky právne 
služby v oblasti práva Slovenskej republiky, Európskeho spoločenstva a Európskej únie 
(ďalej len „zmluva“).  
 

Čl. II 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že doterajší bod 1 článku III zmluvy sa v celom rozsahu ruší 

a nahrádza sa v celku nasledovným: 
„Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodli na cene vo výške 60,- EUR (slovom: šesťdesiat eur) za každú hodinu 
poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ nie je v čase uzavretia 
tejto zmluvy platiteľom DPH. V prípade, že sa poskytovateľ stane podľa právnych 
predpisov platcom DPH, k cene uvedenej v prvej vete tohto bodu zmluvy bude 
pripočítaná DPH podľa právnych predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne 
informovať objednávateľa o tejto skutočnosti zaslaním kópie osvedčenia o registrácii za 
platiteľa DPH.“ 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatok ostávajú v účinnosti nezmenené.  
 

 
 
 
 



Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním všetkými stranami. Tento dodatok 

nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 za predpokladu, že bol predtým zverejnený podľa ust. 
§ 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov. Inak 
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá 
strana. 

 
V ........................... dňa ............................ 
 
Za Obec Geča:      
 
 
................................................................   
MVDr. Patrik Rusňák, starosta obce                 
 
 
V Košiciach dňa ..................... 
 
Za spoločnosť Advokátska kancelária  
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., s. r. o. 
 
 
................................................................ 
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.  
konateľ - advokát 


