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DOHODA O UKONČENÍ
Zmluvy o poskytovaní právnych služieb
uzavretej dňa 12.09.2012 podľa§ 1 ods. 2 a nasl. zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a§ 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda")
uzavretá medzi
(1)

Advokátskou kanceláriou Martin Pavle s. r. o., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO:
36 860 450, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.
54889/B, v mene ktorej koná JUDr. Martin Pavle, konateľ a advokát zapísaný v Zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory pod č. 5525, e-mail: pavle@martinpavle.sk
(ďalej len „Advokát")

a

(2)

Záujmovým združením právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska, skrátene: DEUS, so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
45 736 359, DIČ: 2023345962, zastúpené: Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ a splnomocnený
zástupca na základe poverenia štatutárneho orgánu, e-mail: zbudila@zdruzeniedeus.sk
(ďalej len „Klient;" Advokát a Klient ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany" a jednotlivo ako
,,Zmluvná strana")
Článok 1

1.1

Advokát a Klient uzatvorili dňa 12.09.2012 Zmluvu o poskytovaní právnych služieb, ktorej predmetom
bolo poskytovanie odborných konzultačných služieb Klientovi v súvislosti s verejným obstarávaním na
predmet zákazky Kontrola kvality projektu OCOM - externé riadenie na strane žiadateľa (ďalej len
,,Zmluva").
Článok2

2.1

Advokát a Klient sa dohodli, že Zmluva sa končí ku dňu účinnosti tejto Dohody.

2.2

Zmluvné strany prehlasujú, že všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy sú ku dňu skončenia Zmluvy
vysporiadané a Zmluvné strany nemajú voči sebe žiadne ďalšie záväzky súvisiace zo Zmluvou.
Článok3

3.1

Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami o ukončení Zmluvy a nahrádza
akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami. Zmeny Dohody možno vykonať len na
základe písomnej dohody Zmluvných strán.

3.2

Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia obdrží Klient a 1 Uedno)
vyhotovenie obdrží Advokát.

3.3

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Dohodou sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Obchodným zákonníkom.

3.4

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.

3.5

Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

3.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku
alebo z.a jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
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