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Táto zmluva

bola zverejnená ..~~.1.:o!:::.!.? .
nadobudla účinnost; ~_ {- brb......................
V Trenčíne dňa ••.•{.c;:.: ~'f. .

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

uzatvorená

(v zmysle § 2 a § 7 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 655/2004 Z.z.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v zmysle neskorších predpisov)

medzi

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
So sídlom: Piaristická 46, 911 01 Trenčín

IČO: 36 837 857

a

klientom:

Trenčiansky samosprávny kraj
Ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

( ďalej len ako: "Zmluva" )

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Piarislická 46/276, 911 40 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 837 857

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18284/R
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Článok L
Zmluvné strany

1,1 Táto Zmluva, uzatváraná v zmysle ustanovení § 2 a § 7 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky číslo 655/2004 Zŕz: o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb v zmysle neskorších predpisov, predstavuje záväzkovo-právny vzťah medzi:

Konajúci:
Ďalej len ako:

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Sídlo: Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín, Slovenská

republika
36837857
SK2022467337
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel:
Sro, Vložka číslo 18284/R

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0274491388/0900
IBAN: SK48 0900 0000 0002 74491388
JUDr. Danica Birošová, advokát, konateľ
"advokátska kancelária"

IČO:
léDPH:
Registrácia:

Obchodné meno:

a

Organizácia: Trenčiansky samosprávny kraj

Konajúci:
Ďalej len ako:

IČO:
DIČ.
Neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000504489/8180
IBAN: SK51 81800000007000504489
Ing. Jaroslav Baška, predseda
"klient"

Ul. K dolnej stanici, 7282/20A, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
36126624
2021613275

Adresa:

na strane druhej

Advokátska kancelária a klient spolu ďalej len ako: "Zmluvné strany".

Článok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Táto Zmluva upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní právnych služieb
advokátskou kanceláriou klientovi, a to v súvislosti s konaním vedeným na Okresnom súde Trenčín
sp. zn.: 11Cpr/7/2015 v právnej veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru navrhovatel'a PhDr. Vladimíra MOJTU, nar.
04.09.1955,. bytom Trenčín, 28. Okt. 6/65, občana SR proti klientovi ako Odporcovi 2.

Článok III.
Práva a povinnosti advokátskej kancelárie

3.1 Advokátska kancelária sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby spôsobom osobitne
dohodnutým, v súlade s osobitnou legislatívou pri zachovaní odpornej spôsobilosti, a to v právnej
veci o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia
pracovného pomeru navrhovateľa PhDr. Vladimíra MOJTU, nar. 04.09.1955, bytom Trenčín, 28.

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová. s.r.o,
Piaristická 46/276, 911 40 Trenčin, Slovenská republika, IČO: 36837 857

spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18284/R
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Okt. 6/65, občana SR proti klientovi ako Odporcovi 2 vedenej pod sp. zn.: 11Cpr/7/2015 na
Okresnom súde Trenčín a to v rozsahu osobitne udeleného plnomocenstva na zastupovanie.

Článok IV.
Práva a povinnosti klienta

4.1 Klient sa zaväzuje poskytovať advokátskej kancelárií všetku požadovanú súčinnosť riadne a včas,
najmä, nie však iba, predkladať advokátskej kancelárii všetku relevantnú dokumentáciu, vzťahujúcu
sa k právnej či inej veci, v ktorej advokátska kancelária klienta zastupuje. Klient sa zaväzuje
predkladať advokátskej kancelárii akúkol'vek obdržanú korešpondenciu, súvisiacu s právnou či inou
vecou, v ktorej advokátska kancelária klienta zastupuje, a to najneskôr počas dňa nasledujúceho po
dni, v ktorom korešpondencia bola obdržaná klientom.

4.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátskej kancelárii odmenu za poskytovanie právnych služieb, a to
v rozsahu, spôsobom a v lehotách touto Zmluvou stanovenými v súlade s vydaným
Plnomocenstvom.

Článok V.
Od platné plnenia

5.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že odplata za poskytovanie právnych služieb sa spravuje
ustanoveniami vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR Č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a 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.

5.2 Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná odmena vo výške 20,- € bez DPH za začatú y:z
hodinu poskytnutej právnej služby v súvislosti s právnym zastupovaním v spore špecifikovanom
v čl. II. tejto zmluvy, ktorá bude fakturovaná daňovým dokladom do 10. dňa nasledovného mesiaca
po poskytnutí právnej služby. Súčet času poskytnutého na právnu službu nepresiahne 50 hodín,
súčet zmluvnej odmeny neprevýši sumu 2.000,- EUR bez DPH za celý prípad špecifikovaný
v Článku II., ods. 2.1 tejto zmluvy.

5.3. K odmene podl'a ods. 5.2 tejto zmluvy bude účtovaná daň z pridanej hodnoty vo výške určenej
právnymi predpismi.

5.4 Prílohou každej faktúry bude prehl'ad o poskytnutej právnej službe. Splatnosť faktúr bude 30 dní od
ich doručenia klientovi. V prípade neúplnej alebo nesprávnej faktúry je klient oprávnený takúto
faktúru vrátiť, pričom nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry klientovi.

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékol'vek písomnosti či iné zásielky, doručované ktoroukoľvek zo
Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane sa doručujú osobne, doporučene poštou alebo kuriérskou
službou, a to na adresu, uvedenú v Článku l. ods. 1.1 Zmluvy. Akákol'vek zmena korešpondenčnej
adresy sa medzi Zmluvnými stranami oznamuje bezodkladne po vzniku takejto zmeny.

6.2 Akákoľvek zásielka, resp. písomnosť, zasielaná druhej Zmluvnej strane sa považuje za riadne
a platne doručenú dňom prevzatia zásielky, resp. písomnosti Zmluvnou stranou. V prípade
doporučeného doručovania poštou, ak Zmluvná strana odmietne zásielku, resp. písomnosť
prevziať, považuje sa za doručen ú dňom odopretia prevzatia zásielky, resp. písomnosti touto
Zmluvnou stranou. V prípade bezvýsledného doručovania sa zásielka, resp. písomnosť považuje za
doručen ú tretím dňom odo dňa odoslania zásielky, resp. písomnosti Zmluvnou stranou, ak sa
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nepreukáže skorší dátum doručenia. Osobné doručovanie, ako aj doručovanie kuriérskou službou
sa riadi obdobne.

Článok VII.
Salvatorická klauzula

7.1 Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným či
nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo
nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútitel'nosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo jej častí,
pokia l' nevyplýva priamo z obsahu Zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od
ďalších obsahov.

7.2 V prípade vyššie uvedenom sa Zmluvné strany zaväzujú neúčinné a neplatné ustanovenie nahradiť
novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom čo najbližšie
k ustanoveniu Zmluvy, ktoré má byť nahradené. Zároveň platí, že označenia jednotlivých článkov
tejto Zmluvy slúžia iba na ul'ahčenie orientácie v zmluvných ustanoveniach a nie sú spôsobilé
vplývať na výklad Zmluvných ustanovení.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne
úkony a plne oprávnení brať na seba, či osobu v mene ktorej konajú, záväzky z tejto Zmluvy
vyplývajúce.

8.2 Túto Zmluvu možno meniť alebo doplňat' iba formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov,
uzatvorených medzi Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. Akékol'vek zmeny v kontaktných
údajoch podl'a Článku l. ods. 1.1 Zmluvy si Zmluvné strany navzájom oznamujú bezodkladne po ich
vzniku, resp. bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedeli.

8.3 Právne vzťahy z tejto Zmluvy vyplývajúce, v súvislosti s ňou vznikajúce, ako aj právne vzťahy
Zmluvou výslovne neupravené a s ňou súvisiace sú prednostne spravované ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Rozhodným právom je právny poriadok Slovenskej republiky, na kolízne
normy sa neprihliada.

8.4 Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinná nasledujúcim dňom
po dni jej zverejnenia podl'a osobitného predpisu. Zmluvné strany čestne vyhlasujú, že obsah tejto
Zmluvy je im zrozumitel'ný, zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, že nie je podpisovaná
pod nátlakom ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú pripojením vlastnoručných
podpisov osôb oprávnených konať v ich mene.

JUDr. D nic Birošová
Advokát natel'
AK JUD anica Birošová, s.r.o.
Trenčín
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