
DoHoDA o PosTÚPENíA PREvzArĺ pnÁv A PovtNľosrí
zo ZMLIJVY o PosKYTrĺuľí pRÁvľe.l sLuŽeY A o PosKYTľuľí

sLuŽeY rrÍxoľu zoDPoVEDNEJ osoBY
(d'alej len ,,Dohoda")

JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát, zapísagÝ v zozname advokátov SAK pod č.
4839, so sídlom Medená 7, 811 02 Bratislava, lCo: 42135613 (d'alej len ,,pôvodná
kancelária")

Linden law s.r.o., so sídlom Medená 1o2l7, ł,, orBratislava, identiÍikačné číslo 53 185
960, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava l, oddiel: Sro,
vloŽka číslo: 146440/8, konajúca konatel'om JUDr. Ľubomírom Lipovským (d'alej len
,,kancelária")

a
LozoRNo spol. s r. o.' so sídlom Hlavná ul. č. 't, 900 55 Lozorno, identiÍikačné číslo 44
852'l42, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava l, oddiel
Sro, vloŽka číslo 59238/8, zastúpená na základe plnomocensfua lng. Jurajom
Schwarzom (d'alej len,,klient")

(Pôvodná kancelária, kancelária a klient spolu d'alej ĺen ,,Zm!uvné strany")

cl. I

Preambula
1. Dňa 28' 5. 2018 uzavreli pôvodná kancelária na strane jednej a klient na

strane druhej Zmluvu o poskýnutí právnej sluŽby a o poskýnutí sluŽby výkonu
zodpovednej osoby (d'alej len ,,Zmluva").

2. Z dôvodu zmeny právnej formy na strane pôvodnej kancelárie, kancelária má
záujem vstúpiť do zmluvné vzťahu s klientom zaloŽeného Zmluvou a prevziať všetky
práva, povinnosti a záväzky pôvodnej kancelárie vyplývajúce pôvodnej kancelárii zo
Zmluvy.

3. Zmluvné strany nazáklade vyššie uvedeného uzaVárĄlj Dohodu'

Čl. ll
Predmet Dohody

1. Predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv,
povinností a záväzkov vyplývajúcĺch zo Zmluvy z pôvodnej kancelárie na kancelárĺu, a to
ku dňu uzavretia Dohody.

2. Pôvodná kancelária postupuje všetky svoje práva, povinnosti azáväzky
vyplývajúce zo Zmluvy na kanceláriu.

3. Kancelária týmto vyhlasuje, Že bez výhrad preberá všetky práva, povinnosti
a záv äzky vyplývajúce zo Zmluvy pÔvod n ej kancel ári i.

4. Klient sa zaväzuje urobĺť vyhlásenie podl'a nasledujúcej vety tohto bodu tohto
článku pravdivo. Klient vyhlasuje, Že Dohodou sa nemení obsah práv a/alebo povinností
a/alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a kancelária v plnom rozsahu vstupuje do
práv, povinností azáväzkov pôvodnej kancelárie vyplývajúcich zo Zmluvy.

5. Klient sa zaväzuje urobiť vyhlásenie podl'a nasledujúcej vety tohto bodu tohto
článku pravdivo. Klient v súlade s Dohodu bez výhrad a neodvolatel'ne súhlasí s
postúpením práv, povinností a záväzkov zo Zmluvy z pôvodnej kancelárie na kanceláriu
v plnom rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov
kanceláriou v plnom rozsahu.

čI. lll
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena Dohody je moŽná len písomnou dohodou zmluvných strán.



strana 2

2. Vo veciach neupravených dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov vrátane primeranej aplikácie ust. $ 524 a nasl. a ust.
$ 531 a nasl. občianskeho zákonníka.

3. Ak nĺektoré ustanovenia dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo
neskôr stratia Účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení' Namiesto
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa pouŽije úprava, ktorá, pokial' je to
právne moŽné, sa čo najviac pribliŽuje zmyslu a účelu dohody, pokial' pri uzatváraní
dohody zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú
stranu.

5. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom, najskôr však 1 . 1. 2021.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, Že obsah Dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vÔli, ju podpísali'

V Lozorne, dňa 18. 12'2020
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