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Čiastková zmluva  

o poskytovaní právnych služieb 

podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte aj ako „Zákon 

o advokácii“), podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 

(v ďalšom texte aj ako „Čiastková zmluva“) 

 

uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 6.9.2022, ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 8.9.2022 (v ďalšom texte aj ako „Zmluva“), medzi: 

 

1. Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. 

sídlo:  Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 

IČO:  36 854 930 

DIČ:  2022522040 

IČ DPH: SK2022522040 

zapísaná v v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 49492/B 

zast.: Mgr. Tomáš Zahradník, advokát, konateľ 

bank. spojenie:  UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky, č. účtu : IBAN SK47 1111 0000 0010 1945 2001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX 

e-mail:  zahradnik@akzahradnik.eu, envirofond@akzahradnik.eu  

 

( v ďalšom texte „advokátska kancelária“ )   

 

a 

 

2. Environmentálny fond 

sídlo:  Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 

IČO:  30 796 491 

zast.:  Ing. Ľubomír Vačok – generálny riaditeľ 

e-mail:  janik@envirofond.sk, pajtinka@envirofond.sk  

 

( v ďalšom texte „klient“ alebo „Klient“ ) 

( v ďalšom texte klient a advokátska kancelária spolu aj ako ,,Zmluvné strany“) 

 

za nasledovných podmienok: 
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 I.  

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu v zmysle čl. II. ods. 2 Zmluvy 

v nadväznosti na Objednávku právnych služieb klienta s označením „Komplexná zmluvná 

dokumentácia pre poskytnutie podpory z prostriedkov modernizačného fondu“ datovanú 

28.10.2022, doručenú v zmysle Zmluvy na e-mail advokátskej kancelárie dňa 3.11.2022, 

doplnenú advokátskou kanceláriou odpoveďou na danú objednávku zo dňa 7.11.2022, ktorá 

bola klientom akceptovaná dňa 9.11.2022. 

2. Táto Čiastková zmluva v súlade so Zmluvou bližšie definuje podmienky poskytnutia právnych 

služieb advokátskou kanceláriou klientovi vo veci spracovania komplexnej zmluvnej 

dokumentácie pre poskytnutie podpory z prostriedkov modernizačného fondu v súlade so 

špecifikáciou klienta uvedenou v objednávke. 

3. Výrazy, ktoré sú používané v tejto Čiastkovej zmluve a ktoré sú definované v Zmluve, majú 

význam, ktorý je definovaný v Zmluve, pokiaľ táto Čiastková zmluva výslovne neurčuje inak. 

 

II. 

 

1. Advokátska kancelária sa podľa tejto Čiastkovej zmluvy zaväzuje poskytnúť klientovi právne 

služby v zmysle vyššie uvedenej objednávky klienta v súlade s podmienkami dojednanými 

v Zmluve, s nasledovnými odchýlkami, resp. konkrétnymi špecifikáciami určenými v súlade 

s čl. II. bod 2. Zmluvy: 

2. Rozsah hodín pre poskytnutie právnych služieb na základe tejto Čiastkovej zmluvy sa určuje 

na maximálne 640 hodín v zmysle špecifikácie poskytnutej advokátskou kanceláriou, na 

ktorú táto Čiastková zmluva odkazuje. 

3. Advokátska kancelária poskytne dané právne služby klientovi, s ohľadom na časovú a vecnú 

špecifikovanú náročnosť a komplexnosť uvedeného zadania, ako aj s ohľadom na 

predpokladaný potrebný čas od podpisu Čiastkovej zmluvy, kedy bude z dôvodu na strane 

klienta možné pristúpiť k poskytovaniu právnych služieb na základe tejto Čiastkovej zmluvy 

(v počiatkoch je odhadovaná väčšia potreba interakcie zo strany klienta), v lehote do 

15.12.2022, a to za predpokladu poskytnutia plnej súčinnosti zo strany klienta. 

 

III. 

1. Táto Čiastková zmluva je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá 

zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Čiastkovej zmluvy.  

2. Zmena tejto Čiastkovej zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch 

zmluvných strán, v súlade s pravidlami, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 
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3. Táto Čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo strán a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

4. Advokátska kancelária je oprávnená postúpiť svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy 

na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom klienta. 

5. Práva o povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany zo záväzkovoprávneho vzťahu založeného 

touto zmluvou, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a Zákona o advokácii. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.        

 

V Bratislave dňa 9.11.2022   V Bratislave dňa 09.11.2022 

 

 

 

Advokátska kancelária 

AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. 

Mgr. Tomáš Zahradník 

advokát, konateľ 

Klient 

Environmentálny fond 

Ing. Ľubomír Vačok 

generálny riaditeľ

 


