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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCHSLUŽIEB
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmenea doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

9 živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

JUDr. Peter Múkera ml., advokát
Sídlo: ČSA č. 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 48 411 124
DIČ: 1079023033
Registrácia: Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7155
Bankovéspojenie: Tatra banka,a.s.
Číslo účtu: SK65 1100 0000 0029 4501 0223
(ďalej len „advokát“)

Súkromná základná umelecká škola
Sídlo: Osloboditeľov 8, 976 66 Polomka
IČO: 42 308 674
DIČ: 2023836199
V mene ktorého koná.: Mgr. Stanislava Skladaná, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu: SK75 5600 0000 0020 6880 3001

(ďalej len „klient“)

(advokáta klient spolu ďalej aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „zmluva“):

ČlánokI.
Predmet zmluvy

Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi komplexnú právnu pomoc požadovanú klientom
súvisiacu s predmetom jeho činnosti voblasti obchodného práva, občianskeho práva,
pracovnéhopráva, správneho právaa trestného práva.

Advokát sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc klientovi na základe jeho požiadaviek formou
právneho poradenstva a konzultácií, prípravy a vyhotovenia písomností právneho charakteru,
právneho zastupovania v konaniach vedených pred všeobecnými súdmi na území Slovenskej
republiky, právneho zastupovania vkonaniach vedených pred rozhodcovskými súdmi
zriadenými na území Slovenskej republiky, právneho zastupovania v konaniach vedených pred
slovenskými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj právneho zastupovania pred
fyzickými a právnickými osobami na území Slovenskej republiky.

Strana 1 74



2.1

2.2

2.3

2.4

2:5

2.6

3.1

3.2

Článok II.
Odmenaadvokáta

Za poskytovanie právnej pomoci podľa článku I. tejto zmluvy sa klient zaväzuje platiť
advokátovi v súlade s ust. $ 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.

z. o odmenáchanáhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších
predpisov dohodnutú paušálnu mesačnú odmenu vo výške 240,- Eur (slovom: dvestoštyridsať
eur).

V prípade, ak sa advokát počas trvania tejto zmluvy stane platiteľom DPH, bude k odmene
advokáta pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle zákonač. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

Odmenaadvokáta zahíňa poskytovanie právnej pomociv rozsahu do 6 hodín mesačne.

Klient berie na vedomie, že odmena advokáta nezahíňa hotové výdavky,ktoré advokát účelne a

preukázateľne vynaložív súvislosti s poskytovaním právnej pomoci (najmäsprávne, súdnea iné

poplatky, cestovné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy, výpisy
Z verejných registrov a pod.), a náhradu za stratu času podľa ust. $ 17 vyhlášky Ministerstva

spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. oodmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb v znení neskorších predpisov. Hotové výdavky a náhradu za stratu času sa
klient zaväzuje zaplatiť advokátovi v skutočnej výške na základe predloženého vyúčtovania.

Odmena advokáta bude zo strany klienta uhrádzaná na základe predchádzajúcej fakturácie na
účet advokáta uvedenývzáhlaví tejto zmluvy. Splatnosť faktúry, ktorú advokát vystaví v

posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca, ktorého sa odmena týka, bude 7 dní odo dňa jej
vystavenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má nárok na sumu klientovi prisúdenej náhrady trov
právneho zastúpenia od protistrany. O túto sumu sa neznižuje odmena advokáta za poskytovanie
právnej pomoci podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy.

Článok III.
Právaa povinnosti zmluvných strán

Advokát je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne,
svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky, chráni práva a

oprávnené záujmy klienta. Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna pomoc bola účelná a
hospodárna. Advokátnie je viazaný príkazmi klienta, ak ide o obsah právneho názoru, alebo ak
sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokátje povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním
právnej pomoci klientovi.

Advokát môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak dôjde k narušeniu nevyhnutnej dôvery medzi ním
a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi Slovenskej advokátskej komory.
Advokát je povinný do 15 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy vykonať všetky
neodkladné úkony, pokiaľklient neurobí iné opatrenia.
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Klient je povinný poskytovať advokátovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná k plneniu povinností
advokáta.

V
tejto súvislosti je klient povinný poskytnúť advokátovi všetky podklady

a informácie, ktoré môže poskytnúť len on. Klient zodpovedá za správnosť, včasnosť,
pravdivosť a úplnosť poskytnutých podkladova informácií.

Klient sa zaväzuje, že na požiadanie udelí v potrebnom rozsahu advokátovi osobitné písomné
plnomocenstvo.

Advokáta klient sa dohodli, že advokát bude klienta o postupe pri vybavovaníveci informovať
ústne (osobne alebo telefonicky) a klient vyhlasuje, že nepožaduje od advokáta zasielanie
písomností. Tieto je advokát povinný klientovi zaslať na základe jeho vyžiadania.

Článok IV.
Doba trvania a skončenie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do dňa
31.03.2018.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť ich vzájomnou dohodou. Dohoda
zmluvných strán o ukončení zmluvy musí byť písomná.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou jednej zo
zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať v

dvojmesačnej výpovednej lehote a len z dôvodov uvedenýchv tejto zmluve. Výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

Klient je oprávnený jednostranne vypovedať túto zmluvu len z nasledovných dôvodov:
a) pre hrubé porušenie povinností vyplývajúcichz tejto zmluvy advokátom,
b) ak bola advokátovi zo strany Slovenskej advokátskej komory pozastavená činnosť,
c) ak bol advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov vedeným Slovenskou advokátskou

komorou.

Advokát je oprávnený jednostranne vypovedať túto zmluvuz nasledovných dôvodov:
a) pre hrubé porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy klientom,
b) pre stratu dôvery voči klientovi.

Advokát je oprávnený, a to aj po zániku tejto zmluvy, zverejniť a používať obchodné meno
klienta za účelom svojich referencií, a to spôsobom, aby nedošlo k porušeniu práv a
oprávnených záujmovklienta.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
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Túto zmluvu je možné meniť alebo dopíňať výlučne iba písomne vo forme písomných
číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o zmenách ich údajov uvedených
v tejto zmluve.

Pokiaľ nieje v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných
strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace ustanoveniami
zákonač. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonač. 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 a iných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike.

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

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvusi prečítali, jej obsahu rozumejú
a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.


