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Zmluva o prevode práv a povinností zo zmluvy 
uzavretá v súlade s § 51  spojení s § 524 a nasl. a § 531 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 
 
 
 
JUDr. Ján Lengvarský, advokát 
so sídlom AK: Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou 
registračné číslo advokáta v SAK: 7771 
IČO: 52299830 
 
(ďalej len „Účastník 1“) 
 
LENGVARSKÝ, s.r.o. 
Advokátska kancelária 
so sídlom: Duklianskych hrdinov 1004/9, 093 01 Vranov nad Topľou 
IČO: 53 859 821 
Zápis: obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 42336/P 
 
(ďalej len „Účastník 2“) 
 
a 
 
Obec Nižný Hrabovec 
Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec 
IČO: 00332593  
Konajúca v mene: Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 
 
(ďalej len „Účastník 3“) 
(Účastník 1, 2 a 3 ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Preambula 
 
Vzhľadom na to, že: 
 
A. Účastník 1 a Účastník 3 uzatvorili medzi sebou dňa 22. januára 2021 zmluvu o poskytovaní 

právnych služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní právnych služieb“), predmetom ktorej bol 
záväzok Účastníka 1 poskytnúť Účastníkovi 3 tam bližšie špecifikované právne služby za 
súčasnej povinnosti Účastníka 3 zaplatiť účastníkovi 1 tam špecifikovanú odmenu za poskytnuté 
právne služby; 

B. Účastník 1, ako advokát vykonávajúci advokáciu samostatne v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) 
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 (ďalej len „zákon 
o advokácii“) bude od 1. júla 2021 vykonávať advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením 
obmedzeným (Účastníka 2) v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona o advokácii; 

 
sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, účelom ktorej je previesť všetky práva 
a povinnosti zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb z Účastníka 1 na Účastníka 2 tak, aby 
nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy Účastník 2 vstúpil do právneho postavenia Účastníka 1 
v súvislosti so zmluvou o poskytovaní právnych služieb. 
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Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností, 

ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní právnych služieb 
z Účastníka 1 na Účastníka 2 tak, aby Účastník 2 v plnom rozsahu vstúpil do všetkých práv 
a povinností Účastníka 1 zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

2. Účastník 1 vyhlasuje, že všetky jeho práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe alebo 
v súvislosti so zmluvou o poskytovaní právnych služieb (a to vrátane tých, ktoré vznikli pred 
nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy) dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v plnom 
rozsahu postupuje na Účastníka 2. 

3. Účastník 2 vyhlasuje, že v plnom rozsahu preberá všetky práva a povinnosti Účastníka  1 podľa 
predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy a že dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
vstupuje do právneho postavenia Účastníka 1 zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

4. Účastník 3 svojim podpisom vyjadruje súhlas s tým, že: 
4.1. na podklade tejto zmluvy prechádzajú všetky jeho nároky voči Účastníkovi 1, ktoré vznikli 

na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní právnych služieb (a to vrátane tých, 
ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy) na Účastníka 2; 

4.2. akékoľvek záväzky, ktoré Účastník 3 má voči Účastníkovi 1 na základe alebo v súvislosti so 
zmluvou o poskytovaní právnych služieb sa nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy stávajú 
záväzkami voči Účastníkovi 2; 

4.3. nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa Účastník 2 stane namiesto Účastníka 1 zmluvou 
stranou zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 
 

 

Článok II. 
Odplata 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára ako bezodplatná, v nadväznosti na čo 
z titulu uzatvorenia tejto zmluvy a s ňou spojeným prevodom práv a povinností neprináleží 
žiadnej zo zmluvných strán akákoľvek odplata.  

 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií)(ďalej len „zákon o slobode informácií“), čo zmluvné strany berú na vedomie a 
dávajú súhlas s jej zverejnením.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňa 1. júla 2021, najskôr však v deň 
nasledujúci po jej zverejnení v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a 
zákona o slobode informácií. 

3. Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných 
dodatkov k tejto zmluve vyhotovených v listinnej podobe a podpísaných všetkými zmluvnými 
stranami. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že za písomnú 
formu sa nepovažuje elektronická podoba písomností. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na 
území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej 
vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
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5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zaväzujú aj prípadných právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

6. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časť stane neplatným, 
neúčinným alebo nevynútiteľným, nebude mať táto, neplatnosť, neúčinnosť či nevynútiteľnosť 
vplyv na platnosť účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo ich časti. 
Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť 
a nahradiť neplatné, neúčinné, protiprávne alebo nevynútiteľné ustanovenia takým 
ustanovením, aby bol splnený účel a predmet tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním pozorne prečítali, že tam 
napísanému textu a jazyku v ktorom je napísaný rozumejú, že zmluva bola uzavretá po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 
 

 
V N. Hrabovci, dňa 22.06.2021 

 
Účastník 1 

 
 
 

.............................................. 
JUDr. Ján Lengvarský, advokát 

 
 

V N. Hrabovci, dňa 22.06.2021 
 

Účastník 2 
 
 
 

.............................................. 
LENGVARSKÝ, s.r.o. 
JUDr. Ján Lengvarský 

konateľ a advokát 

V N. Hrabovci, dňa 22.06.2021 
 

Účastník 3 
 
 
 

.............................................. 
Obec Nižný Hrabovec 
Mgr. Marcela Pčolinská 

starostka obce 
   

 
 

 
 
 


