
RÁMcovÁ zĺvlLUVA o PosKYToVAľí pnÁvNYcH sLuŽleg
uzatvorená v zmysle ustanovení 9 566 a nasl. zákona č' 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.455lL99I Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(d'alej len ,,Zmluva")

uzatvorená medzi zmIuvnými stranami:

Advokátskou kanceláriou :

obchodné meno : Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s. r. o.
lČo : 35 876654
Sídlo : Robotnícka 5,83103 Bratĺslava

V mene a na účet ktorej koná : JUDr. Juraj Juríček

Bank. Spojenĺe : ČsoB, a. s.

IBAN : SK 257500 0000 0040 0456 9809
zapísaná v: obchodnom registrĺokresného súdu Bratislava l, oddielSro, Vložka číslo 30760/8

(d'a lej le n,,Advokátska kancelária")

Klientom:

a

obchodné meno:

lčo:

Sídlo:

Zastúpený:

DlČ:

(d'alej len,,Klient")

Bratislavský samosprávny kraj

36 063 606

Sabinovská 16,820 05 Bratislava - mestská časť gR - Ružinov
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK

2021608369

(Klient a Advokátska kancelária d'alej samostatne aj ako ,,Zmtuvná strana", prípadne spolu aj ako

,,ZmIuvné strany")

za nasledovných podmienok:
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čurĺox l
ÚvooľÉ USTANoVENlR n orrlĺrlíclE PoJMoV

L' ,,Advokátska kancelária" je obchodná spoločnosť podl'a zákona o advokácii, ktorá je

oprávnená poskytovať právne služby.

2' ,,odmena" má význam defĺnovaný v článku lV Zmluvy.

3. ,,Partner" je advokát, ktoý je spoločníkom a/alebo konatelbm Advokátskej kancelárie alebo
spolupracujúcim advokátom Advokátskej kancelárie a je riadne zapísaný V zozname
advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

4. Za,,Zmluvu" sa považuje táto Zmluva, ako aj všetky písomné dohody adodatky, ktorými sa

mení alebo dopíňa Zmluva alebo na ktoré Zmluva odkazuje ako na prílohy, ktoré sú jej

neoddelĺteľnou súčasťou.

5. odkazy kdekoľvek v Zmluve na Advokátsku kanceláriu alebo na Klienta sa budú vzťahovať aj

na ich vlastných zamestnancov, zástupcov a nástupcov (či už zo zákona alebo z iného

dôvodu), ako aj na ich zmluvných partnerov, ktoných Advokátska kancelária alebo Klient
použijú na plnenie svojich povĺnností podľa Zmluvy' odkazy kdekolvek v Zmluve

na Advokátsku kanceláriu sa d'alej budú vzťahovať aj na advokátov, ktorí sú spoločníkmi
alebo spolupracujúcimi advokátmi Advokátskej kancelárie, ktorých Advokátska kancelária

alebo Klient použijú na plnenie svojich povinností podl'a Zmluvy.

6' Všetky pojmy definované V tomto článku Zmluvy sa v rovnakom význame používajú

vo všetkých dokumentoch tvoriacich Zmluvu, ak nie je výslovne ustanovené inak.

čleruor ll
PREDMET ZMTUVY

L. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovĺ na základe
jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klĺenta odplatné komplexné právne služby, a to
v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klĺent sa zaväzuje platiť

Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to
za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.

2. Predmetom právnych služieb podľa odseku 1. Zmluvy je najmä, avšak nie výlučne

2'L právne zastupovanie Klienta Advokátskou kanceláriou v rozhodcovskom konaní,

zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaníalebo v inom obdobnom konaní,

2'2 právne poradenstvo poskytované Advokátskou kanceláriou pri príprave konaní
podľa bodu 2.]., alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa

právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podl'a prvého bodu,

2.3 poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci pre Klienta, a to
v súlade so zákonom č' 343/2oL5 7' z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov,
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2'4 príprava a právne posudzovanie návrhov zmlúv a dohÔd a posudzovanie uzavretých
zmlúv a dohôd,

2'5 poskytovanie právneho poradenstva, konzultácií, stanovísk a d'alších foriem právnych

služieb a právnej pomoci, vrátane kontroly právnej dokumentácie v oblasti verejného
obstarávania, právneho poradenstva a konzultačnej činnosti vo vzťahu Bratislavského

samosprávneho kraja ako osoby povinnej v zmysle zákona č. 34312015 Z. z' o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právneho poradenstva

a konzultačnej činnosti vo vzťahu Bratislavského samosprávneho kraja ako osoby povinnej

v zmysle zákona č' 21'1'l2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k informácĺám.

3. Právne služby podľa bodu 2' tejto Zmluvy vyššie budú poskytované počas celej platnosti

Zmluvy, pričom Advokátska kancelária bude konať výhradne na základe písomných
(zaslaných prostredníctvom e-maĺlu na ktorúkoľvek z adries kontaktných osôb Advokátskej
kancelárie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy) alebo ústnych pokynov štatutárneho
orgánu alebo zamestnancov Klienta, ak sa Advokátska kancelárĺa a Klient nedohodnú inak.

Akýkoľvek ústny (telefonický) pokyn musí byť potvrdený písomne (mailom) s výnimkou, ak

Vec neznesĺe odklad a Klient nepotvrdĺl pokyn do začatia úkonu Advokátskej kancelárii.

Prizadaní prác je Advokátska kancelária povinná obratom písomne (mailom) oznámiť
klientovi predpokladaný rozsah prác, ak tento nie je klientom daný uŽ pri samotnom zadaní
prác.

4' Advokátska kancelária bude poskytovať právne služby prostredníctvom Partnerov

a prijednotlivých úkonoch aj prostredníctvom svojich zamestnancov advokátskych

koncipĺentov, ktorí sú riadne zapísaní V zozname advokátskych koncipĺentov vedenom

Slovenskou advokátskou komorou. V jednotlivých štádiách realizácie predmetu tejto Zmluvy
bude u Advokátskej kancelárie, Partnerov a všetkých osôb, ktoré sa budú podiel'ať

na poskytovaní požadovaných služieb v zmysle tejto Zmluvy, skúmaná existencia
potenciálneho alebo reálneho konflĺktu záujmov podľa 5 23 zákona č. 3a3l20l5 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpĺsov (d'alej len ,,Zákon o Vo"). osoby, u ktonich sa zistí čo ĺ len potenciálny konflikt
záujmov, budú vylúčené z poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy.

5' Na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán bude Advokátska kancelária poskytovať

Klientovi právne služby aj nad rámec dohodnutý v odseku 2. tohto článku.

6. V jednotlivých prípadoch môže Advokátska kancelárĺa požadovať od Klĺenta doplnenĺe, resp.

špecifikácĺu pokynov podľa odseku 3. tohto článku'
7' Termíny pre spracovanie výstupov vzťahujúcich sa k požiadavke Klienta na poskytnutie

právnych služieb podľa tejto Zmluvy budú stanovené na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán predovšetkým s prihliadnutím na potreby Klienta.
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čl.Rruox lll
pnÁvn A PoVlNNosTl ZMLUVNÝcĺ sľnÁru

t. Advokátska kancelária je povĺnná postupovať prĺ plnení svojich záväzkov stanovených touto
Zmluvou s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov Klienta a v súlade s jeho záujmami, ktoré
sú Advokátskej kancelárii známe alebo jej musia byť známe.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária sa môže odchýlĺť od pokynov Klĺenta,

len ak je to nevyhnutné v záujme Klienta a Advokátska kancelária nemôže včas dostať jeho

súhlas.

3. Advokátska kancelária je povinná oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistila pri plnení

svojich záväzkov stanovených Zmluvou, a ktoré mÔžu mať vplyv na zmenu pokynov Klienta

týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou.

4' Advokátska kancelária nie je viazaná pokynmi Klienta, ktoré sú V rozpore s platnými prävnymi
predpismi Slovenskej republĺky. Rovnako nĺe je viazaná pokynmi Klienta, ak ide o obsah
právneho názoru alebo stanovĺska.

5. Advokátska kancelária má právo (nie však povĺnnosť) nevykonať pokyn Klienta, ak tento
podľa názoru Advokátskej kancelárie zásadným spôsobom odporuje záujmom Klienta s tým,
že na nevhodnosť takýchto pokynov je Advokátska kancelárĺa povinná Klienta vopred
písomne upozorniť.

6' Advokátska kanceĺárĺa sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta a využívaťvšetky
zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu Klienta
považuje za užitočné.

7. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Advokátska kancelária je povinná Klienta písomne

informovať o úkonoch uskutočnených pri plnení jeho požiadaviek stanovených
Zmluvou, vrátane zaslania zoznamu uskutočnených úkonov ako prílohu faktúry.

8. Advokátska kancelária je na žĺadosť Klĺenta povinná tomuto odovzdať všetky písomnostĺ,

ktoré získa pri plnení záväzkov stanovených Zmluvou, a to najmä príslušný spisový materĺál,
zmluvy, dohody, faktúry, záznamy z rokovaní, upomĺenky a pod.

9. Advokátska kancelária, jej Partneri a zamestnanci sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých

skutočnostiach povahy obchodnej, právnej, prevádzkovej, technickej, dokumentárnej,
informatívnej a inej akokoľvek súvisiacej s Klientom, ktoré mu budú Klientom v písomnej

forme alebo na hmotnom nosĺči zverené alebo sprístupnené počas, alebo v súvĺslosti
s poskytovaním právnych služieb; tejto povinnosti ho mÔže zbaviť len Klĺent vyhlásením
v písomnej forme.

10. Klient berie na vedomie, že Advokátska kancelária v konkrétnom prípade poskytuje právne

služby zamerané na právnu stránku veci podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a nie
je kvalifikovaná poskytovať Právne služby podl'a cudzieho práva, daňové poradenstvo ani
posudzovať daňové, účtovné a iné obchodné dopady konkrétnych prípadov Klienta; v týchto
prípadoch Advokátska kancelária výslovne upozorní Klienta, že ich je potrebné konzultovať
s daňovým, účtovným a/alebo ĺným profesionálnym poradcom, s ktorými v prípade potreby

na žiadosť Klienta bude Advokátska kancelária spolupracovať.

1'1'. Klient sa zaväzuje nevykonať nĺč, čo by mohlo ohrozĺť, sťažiť alebo zmariť splnenie záväzkov

Advokátskej kancelárie podl'a Zmluvy.
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t2. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátskej kancelárii všetku súčinnosť, ktorú od neho možno

rozumne požadova{ potrebnú na splnenie povinností Advokátskej kancelárĺe podľa Zmluvy,

a to na požiadanie Advokátskej kancelárie alebo z vlastnej iniciatívy, ak to považuje

za potrebné.

13. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátskej kancelárii všetky ĺnformácĺe, podklady, dokumenty,
listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, potrebné na splnenie povinností

Advokátskej kancelárie podľa Zmluvy, a to poštou, faxom, emailom, telefonicky, prípadne

iným spôsobom v čo najkratšom možnom čase.

L4' Klient udeľuje Advokátskej kancelárii súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena V zozname

klientov Advokátskej kancelárie, zverejňovaným vhodnou formou, ako aj medzi referenciami
Advokátskej kancelárie. Klient má právo súhlas udelený Vtomto bode Zmluvy písomne

odvolať alebo obmedziť. Advokátska kancelária nesmie využívať súhlas udelený v tomto bode

Zmluvy spôsobom, ktoný by mohol poškodiť alebo ohroziť záujmy Klienta, ktoré sú jej známe,

alebo ktoré jej musia byť známe.

15' Miestom poskytnutia právnych služieb a plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Klienta alebo sídlo

Advokátskej kancelárie. V prípade potreby sa po predchádzajúcej dohode nevylučuje

konzultácia na ĺnom mieste'

L6. Poskytovanie právnych služieb sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, ak sa Zmluvné strany

nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

17. Advokátska kancelárĺa sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy alebo jeho časti sama alebo len

s použitím subdodávateľov, ktoných zoznam je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (d'alej len

,,Subdodávatelia"). Schválenĺe využitia ĺných Subdodávatelbv počas realizácie predmetu

zákazky sa spravuje príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy. okrem identifikácie
Subdodávateľov je Advokátska kancelária povinná uviesť aj podiel zákazky, ktoný má v úmysle

zadať Subdodávateľovi a predmety týchto subdodávok.

18. V prípade zámeru realizovať akúkoľvek časť plnenia iným Subdodávateľom než podľa prílohy

č. 4 tejto Zmluvy, ako aj v prípade zámeru zmeniť pôvodného Subdodávatel'a, je Advokátska

kancelária povinná najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným nástupom Subdodávateľa

e-mailom požiadať Klienta o súhlas s navrhovaným Subdodávateľom.
L9. KaŽdý Subdodávateľ, ktoný má povinnosť zapĺsovať sa do registra partnerov verejného

sektora, musí byť V tomto registri zapísaný v zmysle 5 11 Zákona o Vo. Advokátska kancelária

zodpovedá za to, že jej Subdodávatelĺa, ktorí majú povĺnnosť zapisovať sa do regĺstra
partnerov verejného sektora, budú zapísaní v registrĺ partnerov verejného sektora počas

celej doby trvania tejto Zmluvy. Ak došlo k výmazu Subdodávateľa z registra partnerov

verejného sektora, je Advokátska kancelária povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne

oznámiť Klientovi a zároveň nahradĺť takéhoto Subdodávateľa novým Subdodávateľom, ktoný

bude spíňať podmienky podľa bodu 18. tohto článku Zmluvy, a to postupom podľa tohto
článku zmluvy. Ak má nový Subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov

verejného sektora, musí byť V tomto registri zapísaný v zmysle 5 LL Zákona o Vo.
20' Klient má právo odmietnuť podiel na realizácĺi plnenia predmetu Zmluvy navrhovaným

Subdodávatelbm, ak nie sú splnené podmienky podľa predchádzajúcich bodov tohto článku

Zmluvy. Klient je povinný vyjadrĺť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným Subdodávateľom
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21,

22

e-mailom najneskôr do 3 pracovných dníodo dňa doručenia žiadosti Advokátskej kancelárie.

Zmena subdodávateľa nepodlĺeha režimu uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

V prípade realizácie ktorejkoľvek časti predmetu plnenia tejto Zmluvy prostredníctvom

Subdodávatel'a zodpovedá Advokátska kancelária za prípadné škody rovnako, ako keby
predmet plnenia realizovala samostatne.

čúĺuor Iv

oDMENA zA PRÁVNE sLuŽBY

1' odmena za poskytované právne služby špecifikované v článku ll tejto Zmluvy sa na základe

dohody Zmluvných strán v zmysle ustanovenia s 3 Vyhláškv č. 65512004 Z' z' o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (d'alej len ,,Vyhláška") stanovuje

ako hodinová odmena vo výške 95,- EUR (slovom deväťdesiatpät eur) bez DPH za každú aj

začatú hodinu poskytovanĺa právnych služieb podľa tejto Zmluvy (d'alej len ,,odmena").
V zmysle s 1 ods' 5 Vyhlášky sú v odmene zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné
práce vykonané v súvislostĺ s poskytovaním právnych služieb (stručná informatívna mailová

komunikácia, informácia pre audítorov o prebiehajúcĺch sporoch).

2. Advokátska kancelária má okrem odmeny nárok len na náhradu hotových výdavkov
podľa bodu 4. tohto článku.

3. K odmene Advokátskej kancelárie podl'a odsekov 1. a 2. bude účtovaná príslušná sadzba DPH

podľa zákon a č.222/2oo4Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4' odmena špecifikovaná v odseku ]-. a v odseku 3. tohto Článku nezahŕňa náhradu hotových

výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb
(súdne poplatky a iné správne a notárske poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady,

odpisy, ubytovacie náklady, preklady zabezpečené externými prekladateľmi, súdnymĺ
prekladateľmi).

5. Advokátovi vzniká nárok vystaviť faktúru s dohodnutou výškou odmeny za právne služby
podľa odseku ].' tohto Článku pravidelne každý kalendárny mesiac pozadu, t' j. prvá faktúra

za poskytnuté právne služby bude vystavená k prvému dňu kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po podpise tejto Zmluvy, a potom vŽdy každý prvý deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Súčasťou faktúry bude:

5.1 špecifikácia právnych služieb poskytnutých na základe tejto Zmluvy v príslušnom mesiaci

5.2 uvedenie počtu hodín, ktoré boli nevyhnutné na vykonanie objednanej právnej služby

5.3 uvedenie osoby za Advokátsku kanceláriu, ktorá právnu službu vykonala

5.4 uvedenie zodpovednej osoby Klienta, ktorá objednala vykonanie právnej služby.

6. odmena bude zaplatená prevodom na bankový účet Advokátskej kancelárie uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy v plnej výške najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia bezchybnej

faktúry' odmena bude na účely tejto Zmluvy zaplatená riadne a včas pripísaním na účet

Advokátskej kancelárie vrátane príslušnej DPH najneskôr v deň jej splatnostĺ. Klĺent sa
zaväzuje prípadnú chybnosť faktúry namietať do 14 dní odo dňa jej doručenia, inak sa má

zato,žeje bezchybná.

7. Ak budú trovy právneho zastúpenia Klĺenta vsúdnom konaní alebo inom konaní priznané

a/alebo poukázané Advokátskej kancelárii, zaväzuje sa Advokátska kancelária tieto
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bezodklad ne pou kázať Klientovi'

8. Ak zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, Advokátskej kancelárii vznikne nárok na odmenu, ked'

riadne poskytne právne služby, na ktoré bola povĺnná, a to bez ohľadu na to, či priniesli
očakávaný výsledok alebo nie.

9' Advokátska kancelárĺa zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila v súvislosti
s výkonom advokácie' Zodpovednosť za škodu spÔsobenú v súvislosti s výkonom advokácie sa

vzťahuje aj na nesplnenie povinnosti Advokátskej kancelárie podľa čúrrlru lll bodu 2. tejto
zmluvy' Advokátska kancelárĺa vyhlasuje, že je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu,
ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb a to do výšky 1'500.ooo,- EUR'

10. Zodpovednosť Advokátskej kancelárĺe za škodu sa primerane zníži, alebo úplne zanikne, ak
bola škoda spôsobená sčasti alebo úplne poskytnutím nesprávnych informácií zo strany
Klienta. Advokátska kancelária sa zbaví zodpovednosti v prípade, ak Klienta upozorní na riziká
vypl1ivajúce z možných odlišných interpretácií právnych predpisov a Klient napriek tomu
postupuje spôsobom, ktorý bol Advokátskou kanceláriou označený za rizĺkový.

1'1''Za škodu na veciach, ktoré má Advokátska kancelárĺa na účel poskytovania právnych služieb,
a to ktoré bud'v origĺnáli alebo notársky osvedčenej kópii prevzala od Klienta na tento účel,

alebo ktoré prevzala od tretích osôb pre Klienta, zodpovedá Advokátska kancelária v rozsahu

objektívnej zodpovednosti a môže sa jej zbaviť len z dôvodov okolností vylučujúcich
zodpovednosť podľa obchodného zákonníka.

čúruox v
PLNÁ Moc

1. Klient sa zaväzuje na výzvu Advokátskej kancelárie udeliť jej osobitné písomné plné moci
potrebné na plnenie jej povinností podľa tejto Zmluvy, a to vo forme a s obsahom určeným
Advokátskou ka nceláriou.

2. Advokátska kancelária je oprávnená poveriť d'alších Partnerov alebo advokátskych
koncipientov na uskutočnenie činností, na ktoré bola Klientom splnomocnená a za tým
účelom im vystaviť substĺtučnú plnú moc alebo poverenie.

čúruor vl
TRVANIE A zÁNlK ZMLUVY

7. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy do L5'o2.2o27
s finančným limitom 30.000,- EUR (slovom: tridsaťtĺsíc eur) bez DPH.

z' Táto Zmluva zanĺká:

a. dohodou Zmluvných strán,

b. výpovedbu niektorej zo Zmluvných strán,

c. odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.

3. Túto Zmluvu môže Advokátska kancelária vypovedať písomne doručenou výpovedbu aj

bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' riadne doručená
druhej zmluvnej strane. odo dňa doručenia výpovede je Advokátska kancelárĺa povinná

Klienta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne
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hroziacej Klientovi nedokončením činnostisúvisiacej s poskytovaním právnych služĺeb'
4. Túto Zmluvu môže Klĺent vypovedať písomne doručenou výpovedbu aj bez uvedenia dôvodu

s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca, nasledujúceho po mesiacĺ, v ktorom bola výpoved' riadne doručená druhej strane.
odo dňa doručenia výpovede je Advokátska kancelária povinná Klienta upozornĺť
na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hrozĺacej Klientovi
nedokončením činnosti súvĺsiacej s poskytovaním právnych služieb.

5. Klient má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Advokátska kancelárĺa neposkytla
právne služby vôbec alebo v dohodnutej lehote alebo poskytované právne služby vykazovali
také nedostatky, že bol zmarený ich požadovaný účinok alebo poskytované právne služby
nemali štandardnú kvalitu.

6. odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

článok v!l
sPoLočNÉ A ZÁVEREčNÉ usrnĺvovrruln

Všetky písomné dokumenty týkajúce sa právnych vzťahov vypl'ivajúcich z tejto Zmluvy budú

Zmluvným stranám doručované na adresu ĺch sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy'
V prípadoch, kedy táto Zmluva výslovne umožňuje e-mailovú komunikáciu medzi zmluvnými
stranami, tá bude prebiehať v prípade jej adresovania Advokátskej kancelárii výlučne
na e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a v prípade jej adresovania Klientovi
výhradne na e-mailové adresy oprávnených zástupcov Klienta uvedených v prílohe č. 3 tejto
Zmluvy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností

zmluvné strany prehlasujú, že na účely e-maĺlovej komunikácie podľa predchádzajúcej vety je

postačujúce komunikáciu adresovať na jednu z kontaktných osôb druhej zmluvnej strany
uvedených v prílohe č. 2 resp. prílohe č. 3'

V prípade, že niektorá zo Zmluvných strán zmení svoju adresu alebo e-maĺlovú adresu
ktorejkoľvek osoby pre doručovanie uvedenú v tejto Zmluve, oznámi to písomne

bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane' od doručenia takéhoto oznámenia je druhá
Zmluvná strana oprávnená a povĺnná doručovať písomnosti na novú adresu resp. e-mailovú
adresu.

Všetky písomnosti doručované lĺstinnou formou na adresy Zmluvných strán, príp.

splnomocneného zástupcu Zmluvnej strany, sa považujú za doručené, aj ked' budú zaslané
doporučene a zásielka bude uložená na pošte, pričom úložná lehota márne uplynie a zásielka

bude vrátená odosielateľovĺ. Za deň doručenia sa v takomto prípade považuje tretí deň

odo dňa uloženia zásĺelky na pošte. Ak adresát odmietne prevzĺať písomný dokument
doručovaný podľa tejto Zmluvy, potom sa považuje deň takéhoto odmietnutia za deň

doručenia doručovaného písomného dokumentu.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcĺm po dni jej zverejnenia v zmysle 5 47a občianskeho zákonníka na webovom sídle
Klienta.

Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
č. 586/2003 Z. z' o advokácii a vyhláškou č' 655/2004 Z' z' o odmenách a náhradách
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advokátov za poskytovanie právnych služĺeb.

Túto Zmluvu je možné menĺť a dopÍňať len formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodlĺ inak.

Neplatnosť alebo neúčinnosť nĺektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespÔsobuje neplatnosť

alebo neúčinnosť celej Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých Klient prevezme tri (3)

a Advokátska kancelária jedno (1-) vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli,

považujú ju za dostatočne určitú a zrozumiteľnú, ich vôľa uzatvoriť túto Zmluvu je slobodná

a vážna a preto ju na znak súhlasu podpisujú'

V Bratislave, dňa L4.02.2o2o V Bratĺslave, dňa L4.o2.2o2o

Advokátska kancelárla:

B samosprávny kraj

Mgr. Jura BA, Mf\, predseda BSK JUDr' Juraj Juríček
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