
1. 

1.1. 

DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ 
ZO ZMLUVY O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

Zmluvné strany 

Zanikajúca AdvokéÍtska kancelária 

obchodné meno 

sídlo 
IČO 
o r č
I Č D P H
zastúpená 
zapísaná 

Advokátska kancelária Lysina & Partneri s. r. o., vystupujúca do 
30.09.2019 pod obchodným menom Advokátska kancelária Four 
Legál s. r. o. 
Trnavská cesta 27 /8, 831 04 Bratislava - Nové Mesto 
47 865 873 
2024139029 
SK2024139029 
JUDr. Tomáš Lysina, PhD., konateľ 
obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka č.: 100460/8 

(ďalej iba ako „Zanikajúca Advokátska kancelária") 

1.2. Advokátska kancelária 

obchodné meno 

sídlo 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
bankové spojenie 
číslo účtu (IBAN) 
zastúpenéÍ 
zapísaná 

U P  Advisory s.r.o., vystupujúca od 01.01.2020 pod novým 
äôcnodným menom l. YSINA - ROŠKO & ľARTNERS s. r. o. 
Trnavská cesta 27 /8, 831 04 Bratislava 
52 735 354 
2121124522 
SK212l124522 
Tatra banka, a.s. 

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., konateľ 
obchodný register Okresného súdu Bratislava f, 
oddiel: Sro, vložka č.: .141522/B 

(cľalej iba ako „Advokátska kancelária") 

1.3. Klient 

2. 

2.1. 

názov 
sídlo 
IČO 
DIČ 
I Č D P H  
zast(1pený 

Úvodné ustanovenia 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bernáta é. 745,023 01 Oščadnica 
00314170 
2020421513 
nie je platcom DPH 
Ing. Marián Plevko, starosta obce 

(cľalej iba ako „Klient") 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany") 

Zanikajúca Advokátska kancelária a Klient uzatvorili dňa 07.02.2018 Zmluvu o poskytovaní 
právnych služieb (ďalej ako „Zmluva"), na základe ktorej sa Zanikajúca Advokátska 
kancelária prostredníctvom advokéÍta - JUDr. Tomáša Lysinu, PhD. zaviazala poskytovať 
Klientovi prá ne služby. 



2.2. Zanikajúcél Advokátskél kélncelária ukončuje ku dňu 31.12.2019 svoju činnosť advokácie él 
počnúc di\om 01.01.2020 bude JUDr. Tomáš Lysina, PhD. vykonávélť advokáciu 
prostredn.íctvom novozélloženej Advokátskej kélncelárie. 

2.3. Keďže Zmluvné strnny méljú záujem pokrélČOVélť v poskytovélní právnych služieb advokátom 
JUDr. Tomášom Lysinom, PhD., uzatvárajú dnešného di\a túto Dohodu o postúpení práv 
a povinností zo ZmlU\ y o poskytovaní právnych služieb (ďalej ako „Dohoda") 
v nasledovnom znení: 

3. ľostúpenie práv a povinností

3.1. S účinnosťou od 01.01.2020 Zanikajúca Advokátska kancelária bezodplatne postupuje na 
Advokátsku kanceláriu všetky práva a povinnosti pre ňu vyplývajúce zo Zmluvy voči 
Kli.entovi a Advokátska kancelária tieto práva él povinnosti od Zanikajúcej Advokátskej
kancelárie daným di\om prijímél. 

3.2. Klient týmto udeľuje súhlas k postúpeniu všetkých práv él povinností zo Zmluvy zo
Zanikajúcej Advokátskej kancelárie na Advokátsku kanceláriu, a to spôsobom a za 
podmienok ustanovených touto Dohodou. Klient si je vedomý tej skutočnosti a s(1hlé1sí, že 
jediným zmluvným partnerom nél strane advokáta zo Zmluvy bude odo dr"tél Ol.01.2020 
výhrndne Advokátska kancelárie\. 

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Táto Dohodél je vyhoto ená v troch (3) vyhotoveniélch, z ktorých každá Zmluvná stranél 
obdrží po jednom (-1) vyhotovení.

4.2. Dohodél nadobúda plíltnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stľ1l nami él účinnosť
di\om nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Klientél v zmysle ustanovenia § 
47a Občianskeho zákormíka. 

4.3. Zmluvné strany si Dohodu prečítali, všetky jej ustélnoveniél sú im jélsné él zrozumiteľné,
pritom vyjéldrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkílz čoho
pripájaj(1 svoje podpisy.

átska kancelária Lysina & Partneri s. r. o. 
zast. JUDr. Tomáš Lysina, PhD., konateľ 

Za Advokátsku kanceláriu: 
V Bratisla e, diía 17.12.2019 

"/-!. r .  - - - - -

--..Ci)dvisory s.r.o. 
zast. JUDr. Tomáš Lysina, PhD., konateľ 


