
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa 

ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení 

Zmluvné strany: 

1 Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka 
/ďalej len „klient"/ 

2. Obchodné meno: 

Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Mgr. Rastislav Munk, PhD., advokátska kancelária 
advokát zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou 
advokátskou komorou pod č. 6382 
Strojnícka 97, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
42 266 751 
Tatrabanka a s 
SK53 1100 0000 0029 2488 7886 
/ďalej len „AK" alebo „advokát"/ 

uzavreli podľa zákona o advokácii a § 269 ods.2 Obchodného zákonníka túto 
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb 

(ďalej len „zmluva"): 

I. 
Preambula 

1. AK je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby klientom v oblasti podnikania pri 
bežných podnikateľských aktivitách a právne služby v oblasti bežného života právnických 
osôb a fyzických osôb. 

2. AK vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky. 
3. Klient je vzdelávacou inštitúciou typu „základná škola". Klient vykonáva svoju činnosť najmä 

na území Slovenskej republiky. Klient má záujem o poskytovanie právnych služieb, ktoré 
bude zabezpečovať AK v oblasti bežného života základnej školy. 

4. Poskytovanie právneho servisu bude vykonávané podľa podmienok ďalej dohodnutých, a to 
ústnou, ako aj písomnou formou. 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že AK podľa tejto zmluvy bude poskytovať klientovi právny 
servis vo všetkých oblastiach práva - súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom 
obdobnom konaní, a tiež právne poradenstvo poskytované pri príprave uvedených konaní, 
alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne 
poradenstvo týka, sa stane predmetom uvedených konaní. 

2. Na požiadanie bude poskytovať AK právne rady aj z iných oblastí práva. 
3. Klient sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť AK dohodnutú odmenu vo výške podľa čl. III tejto 

zmluvy za poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy. 
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III. 
Odmena za poskytovanie právnych služieb 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že AK bude poskytovať právne služby v rozsahu podľa čl. II tejto 
zmluvy za dohodnutú paušálnu odmenu vo výške 150,- € (slovom: stopäťdesiat eur) za 
jeden mesiac poskytovania právnych služieb. 

2. Splatnosť dohodnutej odmeny je vždy do 15-teho dňa v kalendárnom mesiaci na základe 
faktúry vystavenej so všetkými náležitosťami v zmysle platnej legislatívy a doručenej na 
adresu pracoviska klienta. 

3. V odmene podľa tohto článku nie sú zahrnuté hotové výdavky Advokátskej kancelárie 
(najmä správne poplatky, súdne poplatky, notárske poplatky, vypracovanie znaleckých 
posudkov). 

4. Cena v sebe zahŕňa režijný paušál. 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. AK je pri poskytovaní právnych služieb nezávislá, je viazaná všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi klienta. AK je povinná pri výkone advokácie 
chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. 

2. 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 podfa svojho presvedčenia 
považuje za prospešné. 

3. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky. 
4. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. 
5. Klient je povinný vystaviť AK písomnú plnú moc na zastupovanie, ak je to pre poskytnutie 

právnej služby nevyhnutné. 
6. Klient sa zaväzuje poskytnúť AK na požiadanie a/alebo z vlastnej iniciatívy, ak to považuje 

za potrebné všetky informácie a podklady potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy zo 
strany AK, a to poštou, faxom, emailom, telefonicky, prípadne iným vhodným spôsobom. 

V. 
Spôsob poskytovania právnych služieb 

1. Právne služby sa budú poskytovať klientovi v priestoroch AK a v priestoroch klienta. 
2. Právna pomoc bude poskytovaná osobne advokátom Mgr. Rastislavom Munkom, PhD. 

a jeho zamestnancami, resp. ním poverenými osobami. 

VI. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania 

dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvý deň v mesiaci nasledujúcom 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

3. Dňom ukončenia zmluvnej spolupráce zanikajú všetky udelené plné moci, pričom zmluvné 
strany do 15 dní vyúčtujú svoje pohľadávky. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. AK začne poskytovať právny servis podľa 
ustanovení tejto zmluvy od 1.7.2019. 

2. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
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3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné uskutočniť výlučne písomnou formou a 
s písomným súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo strán dostane po jednom 
vyhotovení. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a že táto bola 
uzatvorená slobodne, vážne a bez nátlaku. 

V Pezinku, dňa 26.6.2019 

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok ^Mgr. Rastislav Munk, PhD. 
Ing. Monika Hlúšková, riaditeľka advokát 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 11 

902 01 P E Z I N O K 
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