
DODATOK Č. 1 
k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 

uzatvorený podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znenf, podľa 
ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení a podľa ustanovení Zmluvy o poskytovaní právnych 

služieb 

Zmluvné strany: 

1. Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 

2. Obchodné meno: 

Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
IBAN: 

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
Ing. Monika Hlúšková, riaditefka 
/ďalej len „klient"/ 

Mg r. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária 
advokát zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou 
advokátskou komorou pod č. 6382 
Strojnícka 97, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
42 266 751 
SK1085389679 
SK53 1100 0000 0029 2488 7886, vedený v Tatrabanka, a.s. 
/ďalej len „AK* alebo „advokát"/ 

po vzájomnej dohode uzavreli tento Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb 
(ďalej len „dodatok") 

I. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, 
ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 26.6.2019 (ďalej len „zmluva"), a to podľa nasledovných 
ustanovení tohto dodatku. 

2. V čl. III Odmena za poskytovanie právnych služieb sa bod 1 menf a dopĺňa tak, že po 
zmene a doplnení znie nasledovne: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že AK bude poskytovať právne služby v rozsahu 
podľa čl. II tejto zmluvy za dohodnutú paušálnu odmenu vo výške 150,- € + 20% 
DPH, tj. celkovú odmenu 180,- € (slovom: sfoosemeŕes/aí e u r) za jeden mesiac 
poskytovania právnych služieb." 

3. Čl. III ods. 3 sa na základe tohto dodatku v celom rozsahu ruší. 

4. V čl. II Predmet zmluvy sa bod 1 mení a dopĺňa tak, že po zmene a doplnení znie 
nasledovne: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že AK podľa tejto zmluvy bude poskytovať klientovi 
právny servis vo všetkých oblastiach práva - v oblasti vyučovacieho procesu, 
zavádzania inovácií do vyučovacieho procesu, poradenstva v oblasti školského 
práva, ako aj vo všetkých veciach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
v súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní, a tiež 
právne poradenstvo poskytované pri príprave uvedených konaní, alebo ak 
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existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne 
poradenstvo týka, sa stane predmetom uvedených konaní." 

5. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté, platné a účinné tak, ako boli 
dohodnuté pri podpise zmluvy. 

1. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa 1.11.2019 a momentom 
zverejnenia tohto dodatku. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) vyhotovenie pre 
každú zmluvnú stranu. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok, tak ako bol spísaný, zodpovedá ich skutočnej, 
vážnej a slobodnej vôli, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

V Pezinku, dňa 'Zo-io, ^v^ 

Z Á K L A D N Á Š K O L A 
Fándlyho 11 

Zák„ 1 (, PhD. 
902 01 Pezinok 

Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 

2 


