Zmluva o poskytovaní všeobecných právnych služieb
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o advokácii“)
Medzi zmluvnými stranami:
Klient:
názov združenia:
sídlo:
IČO:
DIČ:
registrácia:
zastúpenie:
/ďalej ako „Klient“/

Slovenská jazdecká federácia
Junácka 6 (DOM ŠPORTU), Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832
80, Slovenská republika
31787801
2021396311
MV SR zo dňa 04.08.2016, VYS/1 – 900/90-78-8
Ing. Vladimír Chovan – predseda

a
Advokátska kancelária:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:
Bankové spojenie:
štatutárny orgán :

LEGAL & CORP s. r. o.
Gajova 11, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
47 237 325
OR vedený OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78581/B
IBAN: SK38 1111 0000 0011 5672 2004, SWIFT: UNCRSKBX,
účet vedený v UniCredit Bank a.s.
JUDr. Tomáš Dujčík – konateľ, JUDr. Rastislav Železník – konateľ, sú
oprávnení konať každý samostatne

/ďalej ako „Advokátska kancelária“/
/ Klient a Advokátska kancelária spolu ďalej ako „Zmluvné strany“/
určite, zrozumiteľne, vážne a slobodne uzavreli túto zmluvu:
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Preambula
Obchodná spoločnosť LEGAL & CORP s. r. o. , Sídlo: Gajova 11, 811 09 Bratislava, Identifikačné číslo
(IČO): 47 237 325, Deň zápisu: 19.01.2012, Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, Predmet
podnikania (činnosti): poskytovanie právnych služieb, je obchodná spoločnosť oprávnená poskytovať
právne služby v zmysle zákona o advokácii.
JUDr. Rastislav Železník a JUDr. Tomáš Dujčík vykonávajú advokáciu ako konatelia spoločnosti s ručením
obmedzeným: LEGAL & CORP s. r. o. , podľa § 12 ods. 1 písm. e) Zákona o advokácii.
Klient má záujem na poskytovaní právnych služieb zo strany advokátskej kancelárie LEGAL & CORP s.r.o.
a za týmto účelom uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu o poskytovaní právnych služieb.

Čl. I
Predmet Zmluvy
1.

Advokátska kancelária bude klientovi poskytovať právnu pomoc prostredníctvom právnych služieb v
právnych veciach podľa zadania klienta.

2.

Právna služba je plnená najmä, nie však výlučne:





vo vypracovaní zmlúv, dodatkov, rokovaní s obchodnými partnermi klienta, zapracovávanie
pripomienok do zmluvných dokumentov, zastupovania záujmov klienta voči tretím osobám,
sporová aj mimosporová agenda,
v zastupovaní klienta pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy orgánmi činnými
v trestnom konaní, tretími osobami právnickými alebo fyzickými,
vo vypracovávaní právnych listín, dokumentov, rozborov, analýz, pripomienkovaní a posudzovaní
zmluvných dokumentov,
poskytovaní konzultácii a porád, rokovaniach s klientom, s protistranou, s tretími osobami

3.

Klient je povinný advokátskej kancelárií na požiadanie poskytnúť všetky potrebné informácie pre
riadne a včasné plnenie obsahu žiadanej právnej služby.

4.

O právnu službu je oprávnený požiadať Klient Advokátsku kanceláriu osobne, prípadne
prostredníctvom zadania zaslaného na e-mail: dujcik@legalcorp.sk a/alebo zeleznik@legalcorp.sk
a/alebo office@legalcorp.sk.
Čl. II
Odmena

1.

Klient a Advokátska kancelária sa dohodli, na hodinovej odmene za poskytovanie služieb podľa tejto
Zmluvy, a to vo výške 100,- EUR + DPH/hodina /ďalej ako „Hodinová odmena“/.

2.

Pre prípad poskytovania právnej služby súdnou cestou uplatňovaním si nároku alebo bránenie sa
nároku iného formou súdneho sporu alebo mimosúdnym vymáhaním/bránením sa nároku má
Advokátska kancelária nárok na odmenu určenú vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
trov advokátov za poskytovanie právnych služieb.

3.

Advokátska kancelária má nárok na náhradu všetkých náhrad v súvislosti s poskytnutím právnych
služieb v zmysle tejto zmluvy, a to najmä na cestovné náhrady, náhrady za stratu času advokáta a ďalšie
náhrady za účelne vynaložené náklady, ktoré súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy.

4.

Pre prípad sporovej agendy a/alebo poskytovania právnej služby súdnou cestou uplatňovaním si
nároku alebo bránenie sa nároku iného formou súdneho sporu má Advokátska kancelária nárok na
podielovú odmenu z úspechu vo výške 10 % z hodnoty tej ktorej veci .

5.

Odmeny dojednané touto Zmluvou sa Klient zaväzuje uhrádzať na základe faktúr, vystavených zo
strany Advokátskej kancelárie, a to nasledovne:
5.1.
5.2.

6.

odmeny podľa Čl. II. bodu 1, 2 a 3 tejto Zmluvy bude Advokátska kancelária fakturovať
mesačne spätne za predchádzajúci kalendárny mesiac,
odmenu podľa Čl. II. bodu 4. tejto Zmluvy bude Advokátska kancelária fakturovať v ten
kalendárny mesiac, v ktorom bol úspech dosiahnutý.

Dohodnutú odmenu a náhrady je klient povinný poukazovať na účet advokátskej kancelárie vedený
v peňažnom ústave UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava, na číslo účtu : 1156722004/1111 a to do

15 dní odo dňa vystavenia faktúry pre tú ktorú časť dohodnutej odmeny . Advokát má nárok na úroky
z omeškania vo výške 0,05% z tej ktorej dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej riadneho
zaplatenia. Fakturácia a realizácia vyššie uvedených platieb je uskutočňovaná v mene EURO ku dňu
vystavenia faktúry. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace.
Výpoveď je oprávnená podať každá zo zmluvných strán, bez udania dôvodu, písomne. Lehota
výpovede začína plynúť nasledujúcim kalendárnym mesiacom po mesiaci doručenia.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

2.

Prípadné zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou a možno ich uskutočniť
len v písomnej forme a po vzájomnej dohode a so vzájomným súhlasom obidvoch zmluvných strán,
ktorý súhlas potvrdia obe zmluvné strany vlastnoručnými podpismi.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

4.

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.

Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy je možné doručiť druhej zmluvnej strane iba poštou alebo
osobne na adresu zmluvných strán v prípade, že v Zmluve nie je uvedené inak. V prípade doručenia
poštou je okamihom doručenia prevzatie zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak príjemca
zásielku v odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie odmietne, či zmarí a to tretím dňom od
vrátenia nedoručenej zásielky späť jej odosielateľovi.

6.

V prípade, ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné
alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo
nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rokovať tak,
aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením,
ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný.

7.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a vyhlasujú že táto zmluva bola
vyhotovená podľa ich slobodnej vôle, že si túto pred jej podpisom prečítali a vyhlasujú, že túto zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ani
v omyle, sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím viazaná a na znak súhlasu
s jej obsahom ju schvaľujú svojimi podpismi.
V Bratislave, dňa ..........................

V Bratislave, dňa ..........................

_________________________
Slovenská jazdecká federácia
Ing. Vladimír Chovan
predseda

_________________________
LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Rastislav Železník
konateľ a advokát

