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KVASNOVSKY
ô. PARTNERS ADVOKATI

ZMLUVA O PRÁVNYCH SLUŽBÁCH

uzatvorená medzi

advokátskou spoločnosťou:

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS I ADVOKÁTI s.r.o.
Dunajská 32, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51 003 848
DIČ:
IČ DPH:

2120563786
SK2120563786

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 125146/B
konajúcou prostredníctvom: JUDr. Miloš Kvasňovský, konateľ a advokát, zapísaný v zozname
advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4587
(,,Advokát")

a
klientom:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5,812 43 Bratislava 1
IČO: 00397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
zastúpená: Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor alebo

Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU, na základe poverenia
(,,Klient")

Advokát prejavuje svoju vôľu uzatvoriť túto Zmluvu o právnych službach s Klientom {v ďalšom ako
„Zmluva") s obsahom, ktorý je v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami a vyjadruje súčasne
svoju vôľu byť touto Zmluvou viazaný.

Advokát predložil Klientovi tento návrh Zmluvy berúc na vedomie, že právne služby v súvislosti
s ktorými bude poskytovaná právna pomoc Klientovi, majú svoje osobité črty, povahu a
podmienky, ktoré musia byť presne dodržané, ako napr. časový rozvrh, špecifické rokovania,
jazykové znalosti a podobne

SÍDLO
JUDr. Miloš Kvasňovský, ADVOKÁT
Dunajská 32, 811 08 Bratislava
Zapísaný v zozname advokátov SAK
pod č. 4587 / 1Co: 421 292 49
IČ DPH: SKl 076778670

POBOČKA
JUDr. Miloš Kvasňovský, ADVOKÁT
Husinecká 903/1 O, 130 00 Praha
Zapísaný v zozname advokátov CAK
pod č. 50090 11C: 71472011
DIC: CZ682416446

KONTAKT
offict@kvasnonky-partners.sk
tel + 421 244 450 556
mobil + 421 918 755 433
tel v CR + 420 246 019 730



1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie právnych služieb Advokátom Klientovi, vo veci súdneho
sporu Klienta s Ing. Nia Černoková vedenom na Okresnom súde Bratislava 3, sp.zn. l 6Cpr/20/2021
a s tým najmä spojené:

•
•

•

•

•
•
•

porady s rozborom veci a návrhom variant riešenia,
poskytovanie podrobných usmernení a stanovísk pracovníkom Klienta alebo Klientovi v
prípadoch, keď si určitú záležitosť v súvislosti s vyššie uvedeným, bude zariaďovať Klient
sám,

vypracovania písomných právnych rozborov, posudkov a odporúčaní podľa požiadaviek
Klienta, v súvislosti s vyššie uvedeným,
spisovanie návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov, a iných podaní, v súvislosti s vyššie
uvedeným,
účasti pri rokovaniach s protistranou Klienta,
zastupovanie klienta pred súdmi a správnymi orgánmi,
ďalšie úkony na základe dohody účastníkov tejto Zmluvy.

Rokovania budú vedené v jazyku slovenskom. Dokumenty budú vypracované v jazyku
slovenskom. V prípade potreby Klienta budú rokovania vedené a/alebo dokumenty
vypracované vjazyku anglickom.

II.
Konanie v mene Advokáta

Zodpovednou osobou za poskytovanie právnych služieb Klientovi a za spojenie s Klientom bude
Advokát JUDr. Miloš Kvasňovský. Na základe poverenia Advokáta bude k poskytovaniu právnych
služieb pre Klienta určený advokátsky koncipient Advokáta, prípadne iní právnici, odborní asistenti
alebo zamestnanci pôsobiaci u Advokáta, a to podľa potreby v danom čase.

III.
Konanie v mene Klienta

Klient bude v kontakte s Advokátom prostredníctvom osôb, ktoré sú oprávnené konať za a v mene
Klienta, prípadne iných osôb určených Klientom, uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. V Prílohe
č. 1 k tejto Zmluve Klient uvedie kontaktné údaje osôb určených pre kontakt s Advokátom. Osoby
uvedené v Prílohe č. 1 budú oprávnené vydávať Advokátovi pokyny na vykonávanie činností
podľa bodu 1. tejto Zmluvy.

Klient je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť osoby uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve
na základe doručenia nového znenia Prílohy č. 1 s označením dňa, od ktorého nová Príloha
nadobúda účinnosť. Príloha sa bude považovať za účinnú dňom v nej uvedenom, avšak takýto
deň nenastane skôr ako deň nasledujúci po dni, v ktorom bola nová Príloha č. 1 doručená
Advokátovi. Za doručenie sa podľa tohto článku Zmluvy považuje doručenie Advokátovi
prostredníctvom doporučeného listu.
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IV.
Odmena Advokáta

Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi dohodnutú odmenu na jeho účet uvedený na daňovom
doklade - faktúre s dobou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia Klientovi.

Advokát upozorňuje Klienta, že je platiteľom DPH, ktorá je v čase podpisu tejto Zmluvy určená vo
výške 20 % a bude fakturovaná k dohodnutej odmene.

Klient sa zaväzuje platiť Advokátovi odmenu vo výške:

hodinová odmena vo výške 80,00 EUR bez DPH / za 1 hod.
(hodinová odmena je účtovaná v alikvótnej výške za každú začatú ¼ hodinu, t.j. 15

minút),

Advokát a Klient sa dohodli, že pre každý predpokladateľný úsek poskytovania právnej služby,
t.j. napríklad prípravu na vyjadrenie a vyjadrenie / prípravu na záverečný návrh a záverečný
návrh, prípravu na pojednávanie a pojednávanie, prípravu na opravný prostriedok a opravný
prostriedok a pod., si vopred odsúhlasia predpokladaný počet hodín právnej služby, ktorý bude
Advokátom dodržaný ako maximálny možný pre účely fakturácie, pričom v prípade jeho
prekročenia nebude mať Advokát nárok na odmenu za počet hodín právnej služby po prekročení
odsúhlaseného maximálneho počtu hodín právnej služby.

Klientovi je poskytovaný detailný prehľad poskytovaných právnych služieb s uvedením dátumu
poskytnutia právnej služby, druhu poskytnutia právnej služby, popisu poskytnutia právnej služby
a času poskytovania právnej služby zaokrúhľovaného vždy na vyššie uvedenú ¼ hod. ( 15 min.)
poskytovania právnej služby.

V prípade požiadavky klienta je možné poskytovať detailný prehľad právnych služieb v anglickom
jazyku, a to bez akéhokoľvek vplyvu na zvyšovanie ceny právnych služieb.

Advokát a Klient sa môžu dohodnúť aj na osobitných právnych službách nad rámec dohodnutej
odmeny a na jej úprave, najmä v prípade potreby, zložitejšej alebo časovo náročenejšej právnej
služby.

Dohodnutá odmena Advokáta zahfňa stratový, resp. premeškaný čas. Ako stratový, resp.
premeškaný čas sa rozumie najmä čas strávený cestovaním, čakaním pri meškaní na rokovania
zo strany Klienta, čakaním na úradoch, súdoch a podobne.

Advokát nemá nárok na náhradu stratového, resp. premeškaného času vo výške podľa
príslušného osobitného predpisu upravujúceho odmeňovanie advokátov.

V prípade, že právne služby vyžadujú cestu alebo nocľah mimo územia Bratislavy alebo Košíc, je
Advokát povinný vopred poskytnutie takejto služby s Klientom prerokovať a má nárok na ich
náhradu podľa podľa príslušného osobitného predpisu upravujúceho odmeňovanie advokátov.
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Okrem odmeny Advokát má nárok na náhradu všetkých hotových výdavkov spojených
s poskytovaním právnych služieb podľa tejto Zmluvy, najmä, avšak nie výlučne notárskych alebo
súdnych poplatkov, poštových výdavkov, telefónnych, faxových alebo administratívnych
výdavkov. Prehľad výdavkov doručí Advokát klientovi spolu s faktúrou.

Advokátovi patria v prípade úspechu trovy právneho zastupovania podľa príslušného osobitného
predpisu upravujúceho odmeňovanie advokátov, na ktorých zaplatení sa Advokát dohodne
s Klientom, protistranou Klienta alebo ktoré budú Advokátovi priznané súdnym alebo iným
rozhodnutím.

V.
Mlčanlivosť, Konflikt záujmov

Advokát týmto Klienta informuje, že mlčanlivosť je základnou zásadou jeho práce voči všetkým
klientom. Zásada mlčanlivosti vyžaduje povinnosť uchovávať všetky záležitosti Klienta a informácie
o nich, bez ohľadu na ich povahu, ako prísne dôverné, pokiaľ nie je Klientom dovolené použiť
takéto záležitosti a informácie na špecifický účel. Zásada mlčanlivosti sa odvija od princípov a
zásad práce Advokáta ako sú upravené priamo v zákone, ktorý upravuje výkon advokátskeho
povolania. Advokát si uvedomuje, že v záležitostiach, v ktorých bude poskytovať právnu pomoc
Klientovi podľa tejto Zmluvy, nadobúda zásada mlčanlivosti osobitný rozmer a preto sa ju zaväzuje
dôsledne a veľmi striktne dodržiavať. V zmysle zákona upravujúceho výkon advokátskeho
povolania sa zásada mlčanlivosti vzťahuje aj na všetkých advokátov Advokáta, advokátskych
koncipientov a iných pracovníkov Advokáta.

Advokát zároveň potvrdzuje, že v súčasnej dobe neexistuje žiadny konflikt záujmov, ktorý by mu
bránil prijať poverenie od Klienta na poskytovanie právnych služieb podľa tejto Zmluvy. V prípade,
že by v budúcnosti pri poskytovaní právnej pomoci Advokáta Klientovi podľa bodu 1. tejto Zmluvy
konflikt záujmov vznikol, je Advokát povinný túto skutočnosť bezodkladne Klientovi oznámiť.
Advokát potvrdzuje, že neuzavrel žiadnu zmluvu, dohodu alebo iné dojednanie, ktoré by ho
zaväzovalo nevykonávať prácu pre Klienta a taktiež potvrdzuje, že nie je viazaný žiadnymi ďalšími
záväzkami, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek ťažkosti pri poskytovaní kompletných
profesionálnych služieb Klientovi.

Vl.
Ďalšie informácie

Advokát týmto upozorňuje Klienta, že je kvalifikovaný na poskytovanie právneho poradenstva len
v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.

Advokát nie je oprávnený poskytovať akúkoľvek pomoc ohľadom práva iných krajín ako
Slovenskej republiky (prípadne českej republiky), avšak je pripravený poskytnúť súčinnosť a
podporu zahraničným právnym poradcom v prípade kombinácie jurisdikcií, a to na náklady

· Klienta a po dohode s ním. Advokát je oprávnený poskytovať pomoc ohľadom práva českej
republiky; pre účely ktorej môžu Advokát a Klient uzatvoriť obdobnú zmluvu ako je táto Zmluva
pre účely poskytovania právnych služieb v rámci českej republiky.
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Advokát takffež Klienta upozorňuje. že nie je kvalifikovaný ako účtovný alebo da~ový poradca
alebo audítor a preto akékolvek posudky poskytnuté KJientovl v týchto oblastiach budú výlučne
z próvnického uhla P0hladu a budú mal velrni všeobecnú povahu. V každom pripade bude
nutné, aby Klient využil služby príslušných odborníkov.

Klient Je oprávneny kedykoľvek a bez uvedenie dôvodu skončlf spoluprácu s Advokátom s
účlnnosfou odo dňa doručenia takéhoto oznómenia AdvokáfoVI, a Io bez povinnosti akejkofvek
peňažnej náhrady alebo inej platby voči Advokátovi.

V Bratislave dňa 14.10.2021

• Awu••, a ·--·Uilätt r1ínwarAn s.r.r
; -- C:.._, • ~ •-•--- f'w

,,

Klient týmto potvrdzuje, že vyššie uvedenému textu Zmluv._y__oorozumel a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpísal.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU, na základe poverenia
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Príloha č. 1
k Zmluve o právnych službách

Osoba oprávnená konaf za Klienta:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Tel.:
Fax:
Mob.:
E-mail:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Tet: ·
Fax:
Mob.:
E-mail:

· Iné osoby určené pre kontakt s Advokátom:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Tel.:
Fax:
Mob.:
E-mail:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Tel.:
Fax:
Mob.:
E-mail:

V Bratislave dňa 14.10.2021

Slovensl<átechnická univerzita v Bratislave
Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU, na základe poverenia
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