ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
č. ZŠ 32/2019
Zmluvné strany:
I.

JUDr. Simona MARCINOVÁ, advokátka

So sídlom:
IČO:
Zapísaná:
Bankové spojenie:

Námestie slobody č. 13, 071 01 Michalovce
46435115
v zozname advokátov SAK pod reg. č. 7319
SK90 8360 5207 0042 0307 2862
(ďalej len „advokátka” alebo ,,advokátska kancelária“)

a
II.

Základná škola Michalovce Krymská 5

So sídlom:
IČO:
Zapísaná:
Konajúca:

Krymská 5, 071 01 Michalovce
17080762
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
Mgr. Katarína Novotná, riaditeľom ZŠ/štatutárnym orgánom
(ďalej len „klient”)

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len ,,zmluva“)
v nasledujúcom znení:
Preambula
Advokátska kancelária a klient sa dohodli na odplatnom poskytovaní právnych
služieb v právnej veci žalobcu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
c/a žalovaný: Základná škola Krymská 5, týkajúcej sa zaplatenia sumy vo výške
6.167,53 EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Michalovce pod
sp. zn. 24C/49/2017.
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1

Na základe tejto zmluvy sa advokátska kancelária zaväzuje klientovi poskytnúť
právne služby a klient sa zaväzuje advokátskej kancelárii uhradiť odmenu
dohodnutú v Čl.III tejto zmluvy.

1.2

Samotný obsah a rozsah právnych služieb stanovuje Čl. II tejto zmluvy.
Článok II.
Obsah a rozsah právnych služieb

2.1

Advokátska kancelária na základe tejto zmluvy poskytne klientovi v celom rozsahu
všetky právne služby (služby právnej pomoci), na ktoré je v súlade so zákonom
o advokácii a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnená
(ďalej len „právne služby“).

2.2

Advokátska kancelária je povinná:
a) poskytovať právne služby v súlade s odbornou starostlivosťou a v úzkej spolupráci
s klientom,
b) poskytovať právne služby v súlade s požiadavkami klienta,
c) poskytovať právne služby v súlade so záujmami klienta, ktoré advokátska
kancelária pozná,
d) oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré advokátska kancelária zistila pri plnení
svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu požiadaviek klienta, ktoré sa
týkajú dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou,
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e) odovzdať klientovi všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo nehmotné hodnoty
ktoré sú v súlade s účelom tejto zmluvy výsledkom poskytovania právnych
služieb, a to buď
v tlačenej, prípadne elektronickej podobe podľa požiadaviek
klienta,
f) dodržiavať ďalšie zásady uvedené v tomto článku.
2.3

Klient je povinný:
a) odovzdať advokátskej kancelárii všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo
nehmotné hodnoty potrebné na riadne poskytovanie služieb, a to buď v tlačenej,
prípadne elektronickej podobe podľa požiadaviek advokátskej kancelárie,
b) poskytnúť advokátskej kancelárii všetky informácie potrebné na riadne
poskytovanie právnych služieb, a to včas a bez zbytočného odkladu,
c) uplatňovať práva a povinnosti podľa tohto bodu včas a s odbornou starostlivosťou,
d) dodržiavať ďalšie zásady uvedené v tomto článku.

2.4

Advokátska kancelária poskytuje právne služby na základe výzvy klienta. Klient
vyzýva advokátsku kanceláriu na poskytovanie právnych služieb ústnou formou
pri osobnom stretnutí, telefonicky alebo formou elektronickej pošty. Klient vo
výzve určenej advokátskej kancelárii s odbornou starostlivosťou uvádza všetky
rozhodujúce skutočnosti a advokátskej kancelárii zároveň bez zbytočného odkladu
odovzdá všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo nehmotné hodnoty, ktoré sú
nevyhnutné na riadne poskytovanie právnych služieb. Klient vo výzve na
poskytovanie právnych služieb uvádza tiež lehotu, v ktorej je advokátska
kancelária povinná právnu službu poskytnúť; pričom uvedená lehota musí byť
primeraná a pri výkone advokácie obvyklá, inak advokátska kancelária poskytuje
právne služby v lehotách, ktoré sú primerané a pri výkone advokácie obvyklé.

2.5

V prípade ak výzva na poskytovanie služieb neobsahuje náležitosti podľa bodu 4
tohto článku, klient je povinný výzvu bez zbytočného odkladu doplniť podľa
pokynov advokátskej kancelárie.

2.6

Advokátska kancelária a klient sa dohodli, že právne služby sa budú poskytovať
počas pracovných dní; teda pondelok – piatok v dobe od 8.00 – 16.30 (okrem dní
pracovného pokoja); a podľa dohody s klientom aj mimo uvedených hodín.

2.7

Advokátska kancelária sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôležitých
údajoch o klientovi s ohľadom na ochranu bankového, obchodného, resp. iného
tajomstva chráneného zákonom.

2.8

Klient je povinný včas vystaviť pre advokátsku kanceláriu písomné
plnomocenstvo, ak poskytovanie právnych služieb spočíva najmä v zastupovaní
klienta pred súdom, správnym orgánom alebo treťou osobou.
Článok III.
Výška a splatnosť odmeny

3.1

Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 2 ods. 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov dohodli
na odmene, ktorá je stanovená v sume vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur)
za jeden úkon právnej služby (ďalej len „odmena“), s tým, že advokátka si nebude
uplatňovať náhradu za stratu času, ani náhradu za cestovné, v súvislosti
s právnymi úkonmi kde by jej inak tieto náhrady patrili.
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3.2

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť odmeny za každý právny úkon nastáva
jeho vykonaním a advokátska kancelária vystaví klientovi faktúru za každý jeden
vykonaný právny úkon v lehote do 15 dní.
Článok IV.
Osobitné dojednania

4.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

4.2

Táto zmluva sa uzatvára na účel stanovený v bode 2.1 článku II. tejto zmluvy.

4.3

Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán, a to výlučne
v písomnej forme.

4.4

Nárok na odmenu vzniká po poskytnutí právnych služieb.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1

Táto zmluva je uzavretá v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej
republiky a v súlade s platnými a účinnými predpismi Slovenskej advokátskej
komory.

5.2

Vôľa zmluvných strán na uzavretie tejto zmluvy je slobodná, vážna a bez omylu.

5.3

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu, ktorý považujú sa dostatočne
určitý porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

5.4

Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po zverejnení tejto zmluvy na
internetovej stránke www. zskrymmi.edupage.org.

5.5

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

V Michalovciach, dňa 04.09.2019

........................................................
JUDr. Simona MARCINOVÁ
advokátka

V Michalovciach, dňa 04.09.2019
..........................................................
Klient
zast. Mgr. Katarína Novotná
riaditeľ ZŠ/ štatutárny orgán
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