ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI
Advokátska kancelária
IČO
DIČ
Sídlo
Zapísaná

:
:
:
:
:

V mene koná

:

SHM PARTNERS s. r. o.
47 235 616
2023349900
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 75983/B
JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD., konateľ a JUDr. Miloš
Škorec, konateľ (každý samostatne)

(ďalej len „Advokát“ alebo spolu len „Zmluvné strany“)
a
Klient

:

IČO
DIČ:
Sídlo
Zapísaná

:
:
:
:

V mene koná

:

Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava/BRT,
krajská organizácia cestovného ruchu
42259967
2023476565
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Register organizácií cestovného ruchu pod č.
08557/2012/SCR
Ing. Tomáš Zajac, predseda

(ďalej len „Klient“ alebo spolu len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o poskytovaní právnej pomoci v súlade so zákonom č.
586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a za nasledujúcich podmienok:
I.
Na základe tejto Zmluvy sa Advokát zaväzuje poskytovať právnu pomoc Klientovi,
predovšetkým v oblasti právnych vzťahov vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka, Obchodného
zákonníka, Civilného sporového poriadku, ako aj ďalších právnych oblastí, a to v nadväznosti na
uskutočňovanie činnosti Advokáta, ktorá zahŕňa písomné a telefonické poskytovanie právnych rád,
prípravu písomností, rokovania s tretími stranami, vrátane vykonávania všetkých úkonov na
žiadosť Klienta.
II.
1. Na predmet právneho zastúpenia v mene Klienta budú v prípade, ak sa to ukáže ako potrebné,
vystavené osobitné splnomocnenia so špecifikáciou predmetu zastúpenia, ktoré budú
udeľované od prípadu k prípadu.
2. V súlade s ustanoveniami Zákona o advokácii môže Advokát udeliť substitučné splnomocnenie,
resp. poverenie na zastúpenie vo vzťahu k jednotlivým úkonom, súvisiacim s predmetom tejto
Zmluvy, resp. s obsahom osobitného splnomocnenia podľa ods. 1 tohto článku ďalším
advokátom, zamestnancom alebo koncipientom.
3. Advokát je povinný pri poskytovaní právnej pomoci konať podľa svojich najlepších vedomostí,
schopností a možností a konať v súlade s pokynmi a usmerneniami Klienta.
4. Advokát je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Klientovi (nielen) okolnosti, ktoré zistil pri
plnení predmetu tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Klienta.

III.
1. Klient sa zaväzuje poskytovať Advokátovi všetky informácie o stave veci na základe včasných,
pravdivých a úplných oznámení a zároveň berie na vedomie, že zodpovednosť za rozhodovanie
vo veci je výlučne jeho právom. Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať
práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný; o tom Klienta vhodným spôsobom poučí.
2. V prípade, ak obsah pokynov Klienta zakladá zjavný rozpor so zákonom alebo inú nezrovnalosť,
ktorá je pre ďalšie plnenie povinností Advokáta rozhodujúca, je Advokát povinný Klienta na
takúto nezrovnalosť upozorniť a Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť spoločné rokovania,
v rámci ktorých bude dohodnutý ďalší spoločný postup.
3. Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa
rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne
prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za
prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.
4. Advokát je povinný zachovávať o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom
svojho povolania a plnením predmetu tejto Zmluvy, a to nielen počas jej trvania, ale aj po
ukončení zastupovania.
IV.
1. Za poskytovanie právnej pomoci vo vzťahu k predmetu agendy Klienta, vo vzťahu ku ktorej
Advokát poskytuje právne služby na základe tejto Zmluvy, resp. osobitného splnomocnenia,
prislúcha Advokátovi odmena vo výške dohodnutej hodinovej sadzby v zmysle § 3 a § 4
vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb vo výške 120,00 Eur / za každú aj začatú hodinu poskytovania právnej
pomoci. Nárok na odmenu vzniká Advokátovi vykonaním jednotlivých úkonov právnej pomoci
vo vzťahu ku Klientovi.
2. Advokát má popri nároku na odmenu tiež nárok na náhradu účelne vynaložených hotových
výdavkov v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Zmluvné strany sa dohodli na
nasledovných náhradách:
a) poštovné,
b) náhrada za cesty vykonané osobným motorovým vozidlom mimo miesta sídla advokátskej
kancelárie Advokáta v závislosti od druhu použitého dopravného prostriedku,
3. Zmluvné strany sa dohodli, že súdne poplatky, kolky, notárske poplatky, výdavky za
vypracovanie znaleckých posudkov, prekladov, odpisov a obdobných výdavkov bude hradiť
Klient, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Originály výziev na zaplatenie nákladov,
ktoré v zmysle tohto bodu bude uhrádzať Klient, Advokát zašle druhej zmluvnej strane
bezodkladne po tom, ako mu budú doručené, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Faktúry za poskytovanie právnych služieb Klientovi na základe tejto Zmluvy alebo osobitných
plnomocenstiev budú vystavované vždy k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
Advokátovi vznikol nárok na odmenu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou
vystavenej faktúry s príslušným poradovým číslom bude tiež špecifikácia poskytnutého druhu
právnej pomoci, t. j. špecifikácia právneho úkonu Advokáta, akceptovaná Klientom. Faktúra je
splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom vyčíslená odmena Advokáta bude obsahovať
tiež údaj o výške dane z pridanej hodnoty.
5. Náhrady za hotové výdavky podľa bodu 3 tohto článku budú fakturované Advokátom spolu
s odmenou za poskytovanie právnej pomoci podľa bodu 4 tohto článku.

V.
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania obomi Zmluvnými
stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to forme očíslovaného
písomného dodatku s príslušným poradovým číslom.
4. Táto Zmluva zaniká doručením písomnej výpovede niektorej zo Zmluvných strán. Výpovedná
lehota je 1 mesiac, pričom začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej
Zmluvnej strane.
V Bratislave, dňa 27.06.2019

.................................................
SHM PARTNERS s. r. o.
JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD.
konateľ

...................................................
Turizmus Regiónu Bratislava/
Bratislava/BRT
Ing. Tomáš Zajac
konateľ

...............................................
SHM PARTNERS s. r. o.
JUDr. Miloš Škorec
konateľ

