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Zmluvné strany: 

 

I. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  JUDr. Simona MARCINOVÁ, s. r. o. 

So sídlom: 

IČO:   

Zápis: 

 

Konajúca: 

Bankové spojenie: 

Telefónne číslo:  

E-mail: 

Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce, Slovenská republika  

53 192 362 

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 

49413/V 

JUDr. Simona Marcinová, advokátka/konateľka 

SK95 0200 0000 0043 2155 4459 

+421905400111  

simona.marcinova@gmail.com                                                                            

                                            (ďalej len „Advokátska kancelária“) 

 

a 

  

II. Základná škola Michalovce Krymská 5 

So sídlom: 

IČO: 

Zápis: 

 

Konajúca: 

Telefónne číslo: 

E-mail: 

    

Krymská 5, 071 01 Michalovce 

17080762 

v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky                

riaditeľkou/ štatutárnym zástupcom Mgr. Katarínou Novotnou 

056/6435879 

krym@zskrymska.sk 

(ďalej ako „Klient“) (Advokátska kancelária a Klient ďalej 

spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 

 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a 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 ako „Zmluva")  

 

I. 

OBSAH A ROZSAH PRÁVNYCH SLUŽIEB 

 

1.1 Advokátska kancelária na základe tejto Zmluvy poskytuje Klientovi všetky právne 

služby (služby právnej pomoci), na ktoré je v súlade so zákonom 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 advokácií“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnená, 

a to v právnej veci žalobcu: Mgr. Dagmar Šalapová c/a žalovaný: Základná 

škola Krymská 5, týkajúcej sa určenia neplatnosti skončenia pracovného 

pomeru právnym úkonom, vedenej na Okresnom súde Košice II,                                 

pod sp. zn. 42Cpr/39/2018. 
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1.2 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, ak si Klient uvedenú 

požiadavku výslovne vymieni a Advokátskej kancelárii ju na požiadanie 

písomne potvrdí, 

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 podľa tejto Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 

požiadaviek Klienta, ktoré sa týkajú dosiahnutia účelu sledovaného touto 

Zmluvou, a to ústne, písomne, telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailu, 

podľa vzájomnej dohody s Klientom, 

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 v elektronickej podobe - podľa 

požiadaviek Klienta, 

f) dodržiavať ďalšie zásady uvedené v tomto článku. 

1.3 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 v 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. 

1.4 Advokátska kancelária je povinná poskytovať právne služby prostredníctvom 

advokátky, ktorá je zároveň konateľkou advokátskej kancelárie, prostredníctvom 

spolupracujúcich advokátov, prostredníctvom poverených advokátskych 

koncipientov alebo iných zamestnancov advokátskej kancelárie. 

1.5 Advokátska kancelária a Klient sa dohodli, že právne služby sa budú poskytovať 

počas pracovných dní; teda pondelok – piatok v dobe od 8.00 hod. – 16.30 hod. 

(okrem dní pracovného pokoja); a podľa dohody s Klientom aj mimo uvedených 

hodín. 

1.6 Advokátska kancelária sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôležitých 

údajoch o Klientovi s ohľadom na ochranu bankového, obchodného resp. iného 

tajomstva chráneného zákonom. 

 

II. 

ODMENA ZA POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB 

 

2.1 Výšku a spôsoby určenia odmeny Advokátskej kancelárie, ako aj jednotlivé 

náhrady advokátov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“). 
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2.2 Zmluvné strany sa môžu na výške odmeny za poskytovanie právnych služieb      

pri uzatváraní Zmluvy predovšetkým dohodnúť, vtedy ide o tzv. zmluvnú odmenu. 

V prípade, že sa Zmluvné strany na výške odmeny za poskytovanie právnych 

služieb nedohodnú, potupuje sa v zmysle Vyhlášky, a to tak, že odmena 

Advokátskej kancelárie za poskytovanie právnych služieb je určená                           

ako tzv. tarifná odmena podľa ust. § 9 a nasl. Vyhlášky, a to bez ohľadu                        

na výsledok právneho sporu. 

2.3 Podľa ust. § 18 ods. 4 Zákona o advokácií je advokát povinný v priebehu 

poskytovania právnej služby informovať Klienta, ktorý je spotrebiteľom právnej 

služby, o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu, 

inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby 

vykonať bezodkladne.  

2.4 Týmto ustanovením Zmluvy Advokátska kancelária poučuje Klienta, že Vyhláška 

určuje tzv. základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, pričom 

táto sadzba sa všeobecne odvíja od tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, resp. 

práva, tzn. čím vyššia hodnota veci, tým vyššia základná sadzba tarifnej odmeny.  

2.5 Klient podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol Advokátskou kanceláriou 

poučený, že úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej 

služby vymedzuje ust. § 13a Vyhlášky a zároveň si je Klient vedomý, že právnym 

úkonom za ktorý patrí Advokátskej kancelárii odmena je už prevzatie a príprava 

zastúpenia vrátane prvej porady s Klientom, ďalej je ním aj predžalobná výzva, 

vypracovanie právneho rozboru veci, podanie žaloby či iného podania na súd 

alebo protistrane týkajúce sa veci samej, účasť na súdnom pojednávaní 

a podobne.  

2.6 Klient svojim podpisom potvrdzuje, že sa s Advokátskou kanceláriou dohodli,                      

že zmluvná odmena v predmetnej právnej veci sa určuje tarifnou odmenou 

dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny, a to v súlade                       

s ust. § 2 ods. 2 písm. d) Vyhlášky. 

2.7 Klient svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že tarifná odmena za jeden 

úkon právnej služby v predmetnej právnej veci v zmysle dohody medzi 

ním ako Klientom a Advokátskou kanceláriou predstavuje sumu vo výške 

300,- EUR (slovom: tristo eur) bez DPH. Odmena uvedená 

v predchádzajúcej vete je bez DPH, pričom, Advokátska kancelária                    

je oprávnená fakturovať okrem dohodnutej odmeny za poskytnuté právne 

služby aj daň z pridanej hodnoty v príslušnej výške v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, t. j. celková cena jedného úkonu právnej 

služby predstavuje 300,- EUR + 20 % DPH, t. j. spolu 360,- EUR s DPH 

(slovom: tristošesťdesiat eur s DPH). 

2.8 Advokátska kancelária pri rokovaní o zmluvnej odmene upozornila Klienta o tom, 

že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej osobe, sa 

odmena vždy určuje podľa ustanovení Vyhlášky o tarifnej odmene. Advokátska 

kancelária osobitne upozorňuje a informuje klienta, že podľa ust. § 255 ods. 1 

zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v platnom znení prizná súd strane 

náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci, t. j. v prípade ak bude 

druhá strana v konaní zastúpená advokátom, tak v prípade neúspechu Klienta 

v sporovom konaní bude Klient povinný nahradiť druhej strane trovy konania ako 

aj trovy právneho zastúpenia.  

2.9 Advokátska kancelária má nárok na sumu Klientovi prisúdenej náhrady trov 

konania iba vtedy, ak sa na tom s Klientom písomne dohodol alebo ak má voči 

klientovi pohľadávku z neuhradenej odmeny a neuhradených náhrad                            

za poskytnuté právne služby v tej istej veci.  
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2.10 Klient podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s Advokátskou 

kanceláriou dohodli, že Advokátska kancelária má nárok na sumu 

Klientovi prisúdenej náhrady trov konania, a to súčasne popri nároku                

na odmenu.  

 

III. 

SPÔSOB FAKTURÁCIE A ÚHRADY 

 

3.1 Advokátska kancelária bude fakturovať dohodnutú odmenu podľa článku 

II. tejto zmluvy v lehote 10 dní po skončení príslušného kalendárneho 

mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté. Preddavok za právne služby                 

sa fakturuje do 10 dní od udelenia plnomocenstva zo strany Klienta. Súčasťou 

faktúry je prehľad vykonaných úkonov v kalendárnom mesiaci, resp. úkonov,                

za ktoré je Klientovi fakturovaný preddavok za právne služby. Za uhradenie 

faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu 

Klienta. 

 

IV. 

DORUČOVANIE 

 

4.1 Všetky jednostranné úkony (písomnosti), pre ktoré táto zmluva požaduje písomnú 

formu sa doručujú  prostredníctvom poštového doručovateľa, do vlastných rúk               

a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového doručovateľa 

sa doručujú vždy na adresu Klienta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

4.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, deň odmietnutia prevzatia písomnosti  

sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované 

právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

4.3 Ak sa adresát v mieste doručenia nenachádza a zásielku neprevezme, za deň 

doručenia sa považuje piaty kalendárny deň od odovzdania písomnosti 

odosielateľom na poštovú prepravu, pričom písomnosť spôsobuje požadované 

právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

4.4 Pri nedoručenej písomnosti podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto článku Zmluvy odosielateľ 

upovedomí adresáta bez zbytočného odkladu o obsahu nedoručenej zásielku 

formou elektronickej pošty. 

4.5 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade                

je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. 

4.6 Písomnosti doručované formou elektronickej pošty sa doručujú               

na e-mailové adresy, ktoré si Zmluvné strany pri vzájomnom styku 

navzájom uviedli. Písomnosť doručovaná formou elektronickej pošty               

sa považuje za doručenú nasledujúci deň po odoslaní písomnosti. 

4.7 Pravidlá pre doručovanie písomností platia aj pre doručovanie faktúr, pričom                

pre účinné doručovanie faktúr sa nevyžaduje doručovanie do vlastných rúk                    

a s doručenkou.  

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody              

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
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5.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť dohodou Zmluvných strán, a to výlučne 

v písomnej forme. 

5.4 Táto Zmluva je uzavretá v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej 

republiky a v súlade s platnými a účinnými predpismi SAK. 

5.5 V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších 

predpisov klient týmto udeľuje Advokátskej kancelárii súhlas so spracúvaním 

osobných svojich osobných údajov, a to na potrebnú dobu s ktorou je spojený 

účel tohto splnomocnenia, resp. na dobu, ktorá je ustanovená zákonom 395/2002 

Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov ako i zákonom                  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

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

5.7 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu, ktorý považujú sa dostatočne 

určitý porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

5.8 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom 

každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.  

 

       

V Michalovciach,  dňa 02.03.2022 

 

 

 

 

 

________________________________ 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

JUDr. Simona MARCINOVÁ, s. r. o.  

zast. JUDr. Simona MARCINOVÁ 

advokátka/konateľka 

 

V Michalovciach,  dňa 02.03.2022 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Klient 

Mgr. Katarína Novotná 

poverená riaditeľka ZŠ/štatutárny orgán 

 

 

 


