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uzatvorená medzi zmluvnými stranami

SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
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IČO 00 178 349
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~
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so sídlom Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

zapísan~ v OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3‘1672/B

iČo 35 918 098

d‘alej ako „Poskytovatel“‘

BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁT~KA KANrFL ARIA • LAW FIRM • RECHTSAN WALTE



ECH
BUKCVINSKÝ ~ CHUPALA

1 PREDMETZMLUVY

L Ĺ P1 ~liri~L~rr‘ L~jLo ‚irilivy j~ záv~-iok Pc~kyLovdI~l‘d pobkyto‘l~I‘ Kll~iitovl v húlade ~
touto zmluvou právne služby podľa požiadaviek Klienta najma v oblasti občianskeho
práva hmotného (vnútorné a registračné vzťahy, zmluvné vzťahy, právne vzťahy
k nehnuteľnostiam a pozemkom), občianskeho práva procesného (zastupovanie Klienta pred
súdmi a ďalšími orgánmi), obchodného práva (právo obchodných spoločností, záväzkové
právo), pracovného práva, práva duševného vlastníctva.

1.2 Predmetom tejto zmluvy sú aj samostatné právne projekty dohodnuté 5 Kllentom
osobitne. V samostatných právnych projektoch je nutné dohodnúť rozsah poskytovaných
právnych služieb a ich cenu. Ďalšie práva a povinnosti neupravené v projekte sa primerane
spravujú ustanoveniami tejto zmluvy.

1.3 Právne služby bude Poskytovatel‘ vykonávať na základe zadania Klienta v súlade 5 článkom 5
tejto zmluvy.

2 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

2.1 Klient sa zaväzuje poskytovať riadne a včas všetky potrebné informácie, podklady a
súčinnosť nevyhnutnú pre úspešné plnenie Klientom zadaných úloh, pričom zodpovedá za
správnosť, pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácií a podkladov.

2.2 Pokial‘ Klient uvedenú povinnosť nesplní, a to ani napriek výzve Poskytovatel‘a, vyhradzuje si
Poskytovatel‘ právo odstúpiť od práce na konkrétnej úlohe, ktorej sa porušenie povinnosti
týka a Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovatel‘ovi odmenu za už poskytnuté služby. Takéto
odstúpenie od splnenia konkrétnej úlohy sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a
nezakladá oprávnenie Klienta od tejto zmluvy odstúpiť.

2.3 Klient je oprávnený požadovať od Poskytovatel‘a priebežné inforrnácie o postupe plnenia
zadanej úlohy.

3 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1 Poskytovatel‘ sa zavazuje plniť woje povinnosti vyplývajúce 7 tejto zmluvy rladne a včas. Ak
bude oneskorené plnenie povinností Poskytovatel‘a spósobené neposkytnutím súčinnosti zo
strany Klienta, Poskytovatel‘ nie je v omeškaní.

3.2 Poskytovatel‘ sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta, dósledne využívať
zákonné prostriedky a uplatňovať to, čo podl‘a svojho presvedčenia a príkazu Klienta pokladá
z hl‘ddlskd ocjirdriy jeho pláv Zd piospešiié. Od pokynuv KlieiiLd Sd iri8~e odchýhiť len ked‘je
to v záujme Klienta a nemöže si vyžiadať jeho včasný súhlas.

3.3 Poskytovatel‘ je oprávnený požadovať od Klienta potrebné informácie a súčinnosť v súlade s
článkom 2 tejto zmluvy.
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3.4 PoskyLovdleľ bude pliiiĹ ZdcJdIIé úlohy v súldde s Loulo ziíiluvou piosliedi‘íc.Lvoiri svojk.li
~am~~tnan~nv a ~polLIpraciIJLIcIrh aclvokátov ‘~pc1lLIpracLIJLI1m advokátom ku dňLI u7avretla

Lejlo ‚Irlluvy je JULII. Pelci Koiriiii~k, ~idvok~1 so skiloiri I lollČSkd I, ~ CI‘~ L~I dlI~ldvd ~‚

zapísaný v SAK pod reg. č. 6246. Ak síto vyžiada okolnosť plnenej úlohy, je oprávnený k jej
splneniu splnomocniť mého advokáta, prípadne inú osobu.

3.5 Všetci zamestnanci Poskytovatel‘a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

4 ZODPOVEDNOSt POSKYTOVATEL‘A

4.1 Poskytovatel‘ zodpovedá za škodu v rozsahu stanovenom slovenskými právnymi predpismi
upravujúcimi poskytovanie právnych služieb advokátmi v Slovenskej republike.

~1.2 PoskyLovd1el‘rIeZodpoved~ Zd škodu podľci p1edLlIc~kL~djúLelIo odseku, dkju iiespŮsobil.

4.3 Poskytovatel‘ nezodpovedá za škodu spósobenú Klientovým odchýlením sa Od právnych
inštrukcii Poskytovatel‘a.

4.4 Zodpovednosť Poskytovatel‘a za škodu sa primerane zníži, alebo úplne zanikne, ak bola škoda
spósobená priamo, či nepriamo poskytnutím nesprávnych informácií zo strany Klienta.

4.5 Poskytovatel‘ nezodpovedá za škodu v prípade, že Klienta upozornil na riziká vyplývajúce z
možných odlišných interpretácií právnych predpisov a Klient napriek tomu postupuje
spósobom, ktorý Poskytovatel‘ označil za rizikový.

4.6 Poskytovatel‘ nezodpovedá za škody vzniknuté v dósledku zmeny právnych predpisov a ich
všeobecne prijímaných interpretácií, ktoré nadobudnú účinnosť v čase Po poskytnutí právnej
služby.

5 SPÓSOB ZADÁVANIA PRÁVNYCH SLUŽIEB A ROZSAH PRÁC

5.1 Zadávanie úloh Klientom Poskytovatel‘ovi sa uskutočňuje písomne alebo inou obdobnou
formou (e mailovou spr~vou, SMS).

9 2 Pí6omné zadanie (zadávací list) musí obsahovať:

5.2.1 stručnú charakteristiku problému, ktorého riešenie Klient žiada;
5.2.2 presnú formuláciu otázok, ktorých zodpovedanie Klient žiada;
5.2.3 informácie prípadne doklady potrebné na riadne a včasné vyriešenie právneho

zadania.

5.3 Poskytovatel‘ si vyhradzuje právo požiadať Klienta, aby vyššie uvedený obsah zadania doplnil
o d‘alšie informácie nevyhnutné pre splnenie zadanej úlohy v súlade s touto zmluvou.
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6 ODMENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

6.1 Lrnluvně strany dohodil odmenu za právno služby v sulade s vyhi~kou Č. b~/2OO‘1 L.~.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ako paušálnu
odmenu vo výške € 1.000,00 (vrátane Dpi-I) mesačne. Rozsah paušálnej odmeny
neprekročí 20 hodIn právnych služieb mesačne.

6.2 Klient sa zaväzuje hradiť všetky účelne vynaložené a preukázané výdavky vzniknuté v
procc~c po~kytovania právnych služieh, najmä súdne a správne poplatky, hotové výdavky,
cestovné, náhradu za stratu času, poštovné a telekomunikačné výdavky a mé výdavky
v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb.

7 FAKTU RÁdA

7.1 Poskytovatel‘ bude Klientovi vystavovať faktúru za poskytnuté právne služby každý mesiac, a
to vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli, že
Poskytovatel‘ je oprávnený vystaviť faktúru vo vlastnom mene alebo prostredníctvom
spolupracujúceho advokáta.

7.2 Klient sa zaväzuje uhrádzať faktúru do 14 dní od jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa
dňom splnenia rozumie deň, ked‘ bude suma pripísaná na účet uvedený vo faktúre.

7.3 V prípade omeškania s úhradou faktúr je Poskytovatel‘ oprávnený pozastaviť práce na
všetkých úlohách pre Klienta vykonávaných na základe tejto zmluvy, a to až do úplného
uhradenia všetkých dlžných súm. V takomto pripade sa Poskytovatel‘ zaväzuje postupovať
podl‘a ~ 574 ods. 3 a ~ 575 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8 OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1 Faktúra alebo d‘alšie oznámenia podi‘a tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zniluvou budú
Klientovi doručované osobne, odoslané poštou alebo odoslané elektronickými prostriedkami,
t.j. z emailovej adresy office.manager(at)bch.sk na emailovú adresu rusnak(at)vcelari.sk ‚ v
kópii lid ei ridilovú ddl e~u Ldpek(at)vcelari.sk.

8.2 Klient bezodplatne a bez časového, miestneho a vecného obmedzenia súh!así s tým, aby
Poskytovatel‘ použil jeho obchodné meno, označenie, prípadne projekt, na ktorom sa
Poskytovatel‘ zúčastnil pri poskytovaní právnych služieb na základe tejto zmluvy, na
primeranú propagáciu Poskytovateľa, najmä na (i) informačných, reklamných materiáloch,
(ii) na svojej internetovej stránke (iii) ako referenciu pre mých záujemcov o právne služby
Poskytovateľa. Tým nie je dotknute pravo Klienta na ochranu obchodného mena v súlade s
~ 12 Obchodného zákonníka.

8.3 V pripade poskytovania právnych služieb, ktorých súčasťou je zastupovanie Klienta v súdnom
konaní a v ktorom bob súdom rozhodnuté o povinnosti protistrany uhradiť trovy právneho
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Ta~tLIp~nIa v miladA ~ vyhlá~koLI ~. E~‘~/2UU~l ?.z. o odm~nách ~ náhr~d~ch ~dvvI‘~tov .„~

/‘‘‘~h)‘t(‘d!i!t~ ~‘i~~‘íiy‘ ti ~~/L!iIt~t‘ ~d ~rrllLIviiÓ ~Li ~iiy (l~)lK)(llI

8.3.1 Poskytovateľ bene na vedomie, že na úhradu trov právneho zastúpenia je
zaviazaná výlučne protistrana a Poskytovatel‘ nie je oprávnený požadovať úhradu
súdom priznaných trov od Klienta;

8.3.2 Klient berle na vedomie, že trovy právneho zastúpenia na ktoré je zaviazaná
protistrana v plnom roz~ahLi prklúchajú Poskytovatel‘ovi, pričom Klient sa zaväzuje
v prípade potreby poskytnúť súčinnosť Poskytovatel‘ovl;

8.3.3 Ustanovenia tohto bodu 8.3 nemajú vplyv na dohodu zmluvných strán
o poskytovaní právnych služieb za odmenu podl‘a bodu 6.1 tejto zmluvy.

8.4 Klient bene na vedomie, že najmä v závislosti od zvyšovania kvality a efektivity právnych
služieb Poskytovateľa ako aj v závislosti od rastu skúsenosti a odbornosti právnikov
Poskytovatel‘a, móže Poskytovatel‘ jed nostranne upraviť odmenu podl‘a tejto zmluvy spravidla
k začiatku kalendárneho roka. Úpravu odmeny je Poskytovatel‘ povinný oznámiť Klientovi
aspoň mesiac vopred. Akékol\,ek mé zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne
písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

9 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2020. Zmluva zaniká aj dohodou alebo
výpoveďou. Obidve zmluvné strany möžu túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v
ktorom bola výpoved‘ doručená druhej zmluvnej strane.

9.2 Nároky na odmenu a na úhradu výdavkov podl‘a článku 6 tejto zmluvy vypovedaním zmluvy
nezanikajú. Poskytovatel‘ je do 30 dní od ukončenia zmluvy povinný odovzdať Klientovi
všetku jeho právnu evidenciu súvisiacu s poskytovaním služieb na základe tejto zmluvy.
Ustanovenia právnych predpisov o obchodnom tajomstve a povinnosti zachovávať
mlčanlivosť nie sú touto zmluvou dotknuté.

9.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami.

é~ ~o‘~‘.~‘ -~V l3r~tislave dňa V Bratislave dňa

za Klienta: za Poskytovatel‘a:
SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Ing. Mil n Rusnák JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Predseda SZV konatel‘/ advokát
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