
DOHODA

o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
uzatvorenej dňa 12. októbra 2000 medzi Fondom ochrany vkladov
a JUDr. Vladimírom Kánom vo ved účasti v konkurze na majetok dlžníka Slovenská
kreditná banka, a. s. v men! dodatkov č. I až 3 tejto zmluve

(Zmiuva o právnej pomoci)

Fond ochrany vkiadov
(FOV)

so sídlom:
Kapitulská 12, 81247 Bratislava
IČO: 35700564
DIČ: 2020862030
benkové spojenie:

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 10.10.1996, oddiel:
Po, vložka č. 566/B
zastúpený:

(ďalej uvádzaný aj ako „FO‘ď‘ alebo „Fond«)

a

Advokátska kancelária ECKER - KAN & PARTNERS, s.r.o.

Nám. Martina Benku 9
811 07 Bratislava
IČO: 35 886 625
DIČ: 20218444418
IČ DPH: SK2021844418
bankové spojenie

zapísaná v Obehodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sm, Vložka
č.: 31798/B
zastúpený:

~‘ďalej uvádzaná aj ako „poskytovatef‘)

(spoločne ďalej uvádzaní aj ako „zmluvné strany‘)

uzatvárajú túto Dohodu o ukončení Zmluvy o právnej pomoci uzatvorenej dňa
12. októbra 2000 medzi Fondom ochrany vkladov a
advokátom, vo veci účasti v konkurze na majetok dlžníka Slovenská kreditná banka,
a. s. v znení dodatkov Č. I až 3 k tejto zmluve (‚ďalej len „Dohoda‘9.

‚



Článok I

Zmluvné strany sa v súlade ~ 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov dohodu na uzatvorení tejto Dohody
o ukončení Zmluvy o právnej pomoci uzatvorenej dňa 12. októbra 2000, a to dňom
31. december 2020; týmto dňom končí platnosť a účinnosť Zmluvy O právnej
pomoci.

Článok 2

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzájomné práva a zéväzky vyplývajúce Zo zmluvy
o prévne] pomoci majú ku dňu uzatvorenia tejto Dohody vysporiadané, a že ku
dňu ukončenia zmluvy o právnej pomoci podľa článku I tejto Dohody si vzájomné
práva a závšzky, ktoré do zrušenia zmluvy o pré vnej pomoci podra zmluvy ešte
prípadne vzniknú, vysporiadajú v súlade so zmluvou o prévnej pomoci a touto
Dohodou.

2. Zmluvné strany sú povinné svoje zéväzky vyplýva]úce z predmetu zmluvy
o prévnej pomoci plnit‘ v súlade s dohodnutými podmienkami zmluvy O prévnej
pomocI~ a to počas cele] doby platnosti a účinnosti zmluvy o prév,iej pomoci~ až do
skončenia zmluvy o prévnej pomoci, pokiaf ustanovenia zmluvy o prévnej pomoci
trvanie práv a povinností neupravujú inak (najmä ochrana dóvemých informáci!
a zachovanie mlčanlivosti).

3. Zmluvně strany ďalej vyhlasujú, že práva a povinnosti, ktoré nadobudnutím
platnosti a účinnosti tejto Dohody a ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy
o prévne] pomoci zostévajú naďale] v platnost~ budú dodržia vat‘, plnit‘, vzé]omne
rešpektovaťa nebudú ich spochybňovať.

4. Povinnost‘ poskytovatefa prévnej pomoci zachovávat‘ mlčanlivosti o veciach,
o kto,ých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy O prévnej pomoci
t,vá a] Po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Člénok 3

1. Dohoda sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, z kto,ých každé zmluvná strana
dostane Po jednom vyhotoveniach.

2. Zmeny a dopinky tejto Dohody možno vykonat‘ iba na základe písomného dodatku
k Dohode.

3. Ostatně práva a povinnosti zmluvných strén neupravené touto Dohodou sa nadia
prísiušnými ustanoveniami Obchodného zékonníka, Občianskeho zékonníka, ako
aj ustanoveniami ďalších súvisiacich prévnych predpisov.

4. Táto Dohoda nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oprévnenými zéstupcami
oboch zmiuvných strén a účinnost‘ dňom je zverejnenia na web sídle FOV.

5. Zmiuvné strany zhodne (každá za seba) vyhlasujú, že si Dohodu prečítali~
porozumeli jeho obsahu a súhiasia s ním.
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6. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že táto Dohoda
nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne alebo jednostranne nevýhodných
podmienok pm niektorú zo zmluvných strán a prostmdníctvom svojich
oprávnených zástupcov ho vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a
zrozumiterná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej váli.

V Bratislave dňa 12. novembra 2020 V Bratislave dňa 12. novembra 2020


