DODATOK C. 1
K
RÁMCOVEJ DOHODE
O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB Z 13.02.2021
(ďalej ako „Dodatok č. 1“)
uzatvorený medzi:
1.

LEGATE, s.r.o.
Sídlo:
Dvoŕákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
IČO:
35 846 909
Zastúpený:
JUDr. Peter Vrábel, konateľ
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 27692/B
DIČ:
2020288831
IČD PH :
SK2020288831
Bankové spojenie:
roAN:
BIG:

(v ďalšom texte „advokát“)

2.
Sídlo:
IČO:
V mene kt. koná:
Bankové spojenie:
roAN:
BIG:

Hlavné mesto Slovenskej repnbliky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00603481
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(v ďalšom texte „klient“)
(klient a advokát ďalej spoločne len ako „zminvné strany“ a každý z nich jednotlivo ako
„zminvná strana“)
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.02.2021 Rámcovú dohodu o poskytovaní právnych služieb
(ďalej ako „Dohoda“). Dohoda nadobudla účinnosť dňa 13.02.2021. Zmluvné strany sa
v súlade s čl. 7 ods. 7.3 Dohody dohodli najej zmenách a doplneniach, uvedených v čl. II tohto
Dodatku č. 1.
H.
Predmet Dodatkn č. 1
2.1

V bode 1.1.5 čl. ID ohody sa na konci dopĺňajú nové body 1.1.5.7, 1.1.5.8 a 1.1.5.9
v nasledujúcom znení:
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,1.1.5.7 sporu s 1/
o určenie
neplatnosti výpovede z nájomnej zmluvy, v čase uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 vedenom
pred Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 12C/50/2020;
1.1.5.8 sr
o určenie neplatnosti výpovede z nájomnej zmluvy, v čase uzatvorenia tohto
Dodatku č. 1 vedenom pred Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. llC /41/2020;
1.1.5.9 sporu s
o
neplatnosti výpovede
z nájomnej zmluvy, v čase uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 vedenom pred Okresným
súdom Bratislava I, sp. zn. 21C/50/2020.“
2.2

V bode 1.1 čl. I Dohody sa na konci dopĺňa nový bod 1.1.6, v nasledujúcom zneni:
„1.1.6 Služby uvedené v bodoch 1.1.1 až 1.1.4 sa poskytujú aj vo vzťahu k hroziacim
súdnym sporom s ostatnými nájomcami bytových a nebytových priestorov v budovách
vo vlastnictve klienta, ktoré tvoria Kúpele Grôssling, na ulici Vajanského nábrežie č. 11
a ulici Kúpeľná č. 9 v Bratislave, postavených na pare. č. 218, súp. č. 62, LV 1656, k.ú.
Staré Mesto, a to 6 bytov a pare. č. 219, súp. č. 28, LV 1656, k.ú. Staré Mesto a to 5 bytov
a s nimi súvisiacich sporov, iných ako sporov uvedených v b o d e 1.1.5.7 až 1.1.5.9,
z dôvodu, že existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že tieto priestory sa
stanú predmetom súdnych sporov o určenie neplatnosti výpovede nájomných zmlúv
a/alebo o nahradenie prejavu vôle a to vrátane zhrnutia aktuálneho stavu veci (známych
a hroziacich skutočnosti), návrhov na elimináciu právnych rizik a analýzy prípadných
nárokov nájomcov, vrátane nájomcov uvedených v bodoch 1.1.5.7 až 1.1.5.9, na
pridelenie sporných bytových a nebytových priestorov do vlastnictva.“

III.
3.1

Ostatné ustanovenia Dohody nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté.

3.2

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana
dostane dva rovnopisy tohto Dodatku č. 1.

3.3

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov na webovom sidle
klienta.

3.4

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu
ho podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa

Advokát:

Klient:

JUDr. Peter Vrábel
konateľ

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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