
DOHODA O POSTÚPENÍ A PREVZATÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
ZO ZMLUVY O POSKYTNUTĺ PRÁVNEJ SLUŽBY A O POSKYTNUTÍ

SLUŽBY VÝKONU ZODPOVEDNEJ OSOBY
(d‘alej len ‚~Dohoda“)

Wolf & Linden s. r. o., so sídlom Dlhá ul. č. 4, 900 31 Stupava, ider,tifikačné číslo
47 231 742, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, od
dlel: Sro, vložka číslo: 69421/B, konajúca konateľom JUDr. Ľubomírom Lipovským (d‘alej
len „póvodná kancelária“) .

a
JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4839, so
sídlom Medená 7,811 02 Bratislava, IČO: 42135613 (ďalej len „kancelária“)

a
LOZORNO spol. s r. o., so sídlom Hlavná ul. č. 1, 900 55 Lozorno, identifikačné číslo 44
852 142, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 59238/B, konajúca konatel‘om Luciou Hájnikovou (d‘alej len „klient“)

(Pövodná kancelária, kancelária a klient spolu d‘alej len „Zmluvné strany‘)

ČI.‘
Pream bula

1. Dňa 28. 5. 2018 uzavreli póvodná kancelária na strane jednej a klient na stra
ne druhej Zmluvu o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej
osoby (ďalej len „Zmluva“).

2. Z dóvodu zmeny právnej formy ha strane póvodnej kancelárie, kancelária má
záujem vstúpiť do zmluvné vzt‘ahu s klientom založeného Zmluvou a prevziať všetky prá
va, povinnosti a záväzky póvodnej kancelárie vyplývajúce póvodnej kancelárii zo Zmluvy.

3. Zmluvné strany na základe vyššie uvedeného uzatvárajú Dohodu.

Čl. II
Predmet Dohody

1. Predmetom Dohody je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv,
povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z póvodnej kancelárie na kanceláriu, a to
ku dňu uzavretia Dohody.

2. Póvodná kancelária postupuje všetky svoje práva, povinnosti a záväzky vyplý
vajúce ~o Zmluvy na kanceláriu.

3. Kancelária týmto vyhlasuje, že bez výhrad preberá všetky práva, povinnosti
a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy póvodnej kancelárii.

4. Klient sa zaväzuje urobiť vyhlásenie podľa 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 a záväzkov póvodnej kancelárie vyplývajúcich zo Zmluvy.

5. Klient sa zaväzuje urobiť vyhlásenie podľa nasledujúcej vety tohto bodu tohto
článku pravdivo. Klient v súlade s Dohodu bez výhrad a neodvolateľne súhlasí s postú
pením práv, povinností a záväzkov zo Zmluvy z póvodnej kancelárie na kanceláriu v p1-
nom rozsahu a súčasne súhlasí s prevzatím týchto práv, povinností a záväzkov kancelá
riou v plnom rozsahu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v čI. II bod 4. Zmluvy znie:
„Klient sa zaväzuje paušálnú odmenu Po vzniku, nároku podl‘a tejto zmluvy

zaplatit‘ do sedem dní od doručenia faktúry kancelárie na účet kancelárie uvedený
vo faktúre.“

Čl. Ill
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 u
stanoveniami právnych predpisov vrátane primeranej aplikácie ust. ~ 524 a nasl. a ust.
~ 531 a nasi. Občianskeho zákonníka.

3. Ak niektoré ustanovenia dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo ne
skór stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neú
činných ustanovení a na vypinenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu dohody, pokiaľ 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 spáso-
born ustanoveným príslušným právnym predpisom, najskůr však 1.3.2019.

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

V Lozorne, dňa 18.2.2019
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