
Dodatok č. I 

k zmluve o poskytovaní právnych služieb 

zo dňa 04.05.2016 

 
Zmluvné strany: 

 
Klient:  Obec Soľ 

   Soľ č. 161, 094 35 

   zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Bertom 

IČO:   332861 

DIČ:   2020630513 

IČ DPH:  SK2020630513 

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou 

            IBAN: SK0202000000000022425632 

 

a 

 

Advokát:  JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária, zapísaný v zozname advokátov 

   Slovenskej advokátskej komory pod č. 3884 

Sídlo:   Sládkovičova č. 8, 080 01  Prešov 

IČO:   35519193 

IČ DPH:  SK1031405463 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Prešov 

           IBAN: SK5111000000002926834518 

 

I. 

 

  Zmluvné strany dňa 04.05.2016 uzatvorili zmluvu o poskytovaní právnych služieb, na 

základe ktorej sa advokát zaviazal zastupovať klienta v konaní vedenom na Krajskom súde 

v Prešove pod sp. zn. 1 S 42/2015.  

 

II. 

 

  Rozsudkom Krajského súde v Prešove zo dňa 27. septembra 2016 č. k. 1 S 42/2015-87 

bola zamietnutá žaloba žalobcov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia OÚ Vranov nad 

Topľou, odbor katastrálny zo dňa 27.05.2015, č. V 1618/2011/Ro. Rozsudok nadobudol 

právoplatnosť dňa 31.10.2016. 

 

III. 

 

  Proti rozsudku podali žalobcovia Ing. Drahomíra Maskaľová a Ing. Ján Maskaľ, obaja 

bytom Soľ č. 447 kasačnú sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. 

 

IV. 

 

  Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. I k zmluve o poskytovaní právnych služieb, 

podľa ktorého sa advokát zaväzuje za dohodnutú odmenu zastupovať klienta v konaní 

o kasačnej sťažnosti vedenej na Najvyššom súde SR. 



V. 

 

  Advokát a klient si dohodli zmluvnú odmenu podľa § 2 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 

Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení. 

Dohodnutá odmena za zastupovanie je 150,- € vrátane DPH (slovom jednostopäťdesiat eur), 

t.j. 125,- € bez 20 % DPH, 25,- € 20 % DPH. 

 

VI. 

 

  Ostatné články zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 04.05.2016 primerane 

platia aj pre zastupovanie o kasačnej sťažnosti. 

 

 

V Prešove dňa 09. decembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------          ---------------------------------------------- 

       JUDr. Alojz Naništa               Obec Soľ, 

              zast. starostom Ing. Jozefom Bertom 

 

 

 


