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Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb č. 26/2022 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), 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“) (ďalej ako  „Zmluva“) 

 

 

uzatvorená medzi 

 

Názov:    Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Sídlo:    Tomášikova 28/C, 821 01  Bratislava 3 

IČO:    36 069 841 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:    SK15 8180 0000 0070 0044 2863 

BIC:    SPSRSKBA 

Štatutárny orgán:  Ing. Andrej Juris, predseda úradu 

Vecne zodpovedný:  Mgr. Erik Jančík 

tel.:  

(ďalej len „Klient“)  

 

a 

  

Advokát: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 

Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. 

č.: 57530/B 

Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 

IČO: 36 862 711 

DIČ: 2022800846 

IČ DPH:   SK2022800846 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2673 5972 

BIC: TATRSKBX 

Štatutárny orgán: JUDr. David Soukeník, LL.M, konateľ 

 JUDr. Peter Štrpka, PhD., konateľ 

Vecne zodpovedný: JUDr. Peter Štrpka, PhD., advokát a konateľ 

tel.: 02 322 02 111 

e-mail: akss@akss.sk 

(ďalej len „Advokát“) 

(spolu ďalej ako  „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Preambula  

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Podkladom pre uzatvorenie 

Zmluvy sú podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk na zákazku č. 4/2022  a 

v ponuke Advokáta. 

2. Advokát podpisom Zmluvy vyhlasuje, že: 

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou 

predmetu tejto Zmluvy; 
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b) je v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ spôsobilý vykonať predmet tejto 

Zmluvy; 

c) predmet Zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického 

vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať  

v požadovanom čase, riadne, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade 

s touto Zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ; 

d) je odborne spôsobilý na poskytovanie právnych služieb v zmysle príslušných 

právnych predpisov; 

e) Advokát je subjektom oprávneným na vykonávanie činností – právnych služieb, 

ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy, a je zapísaným v Zozname advokátov 

vedeným Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 1762 (JUDr. David 

Soukeník, LL.M) a číslom 4009 (JUDr. Peter Štrpka, PhD.).  

3. Zmluvné strany v Zmluve upravujú základné podmienky plnenia predmetu zmluvy 

(poskytovania služby), ktoré bude v priebehu platnosti Zmluvy realizované v rozsahu 

podľa potrieb Klienta pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v Zmluve, 

ktorými sú Zmluvné strany viazané.  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy sú činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh Klienta v zmysle 

príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii“), 

zákona č. 251/2012 Z. z . o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a zákona č. 309/2009 Z. z. 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore OZE“).  

1.2 Advokát sa zaväzuje pre Klienta poskytnúť právne služby tak ako sú definované v 

Zmluve. Advokát Klientovi poskytne právne zastúpenie, právne poradenstvo a právnu 

pomoc pozostávajúcu z poradenských, legislatívnych, odborných, konzultačných 

a iných súvisiacich plnení v oblastí sieťových odvetví. Advokát sa zaväzuje pre Klienta 

poskytnúť predovšetkým: 

1.2.1 vypracovanie materiálov k návrhom vyhlášok vydávaných Klientom v súlade so 

zákonným splnomocnením a Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Advokát 

predovšetkým konsoliduje  vlastný materiál (samotné znenie vyhlášky) 

v paragrafovom znení, predkladaciu správu, dôvodovú správu (všeobecnú aj 

osobitnú časť), doložku zlúčiteľnosti, doložku vplyvov a analýzy vplyvov, a to na 

základe splnomocňovacích ustanovení Zákona o regulácii, Zákona o energetike 

a Zákona o podpore OZE pre vyhlášku: 

a) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (infraštruktúra); 

b) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (OZE a KVET); 

c) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (dodávka); 

d) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (infraštruktúra); 

e) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (dodávka); 

f) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike; 

g) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vo vodnom hospodárstve (pitná voda, 

odpadová voda); 

h) ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vo vodnom hospodárstve (povrchová 

voda, energetická voda); 

i) ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie 

služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 32b Zákona 

o energetike; 
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j) ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, 

prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka, rozsah obchodných 

podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa 

sústavy alebo prevádzkovateľa siete, a obsahové náležitosti plánu rozvoja 

distribučnej sústavy, 

k) ktorou sa ustanovuje spôsob určenia primeranej náhrady z dôvodu 

poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej 

poskytovaním pri nedobrovoľnom uvoľňovaní plynu. 

1.2.2. prípravu a vypracovanie materiálov na účely legislatívneho procesu 

a zverejnenia na právnom portály Slov-Lex a ich predloženie do Stálych 

pracovných komisií Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky podľa 

vecného zamerania navrhovanej vyhlášky, a to vrátane prípravy potrebného 

počtu rovnopisov predkladaných materiálov; 

1.2.3.  vyhodnotenie pripomienok predložených pri predbežnej informácií, 

predbežného pripomienkového konania (PPK) a medzirezortného 

pripomienkového konania (MPK) vrátane zastúpenia Klienta formou účasti na 

rozporových konaniach a legislatívnych komisiách, príprave a vypracovaní 

súvisiacich materiálov a zápisníc 

1.2.4. vypracovanie príslušných metodík k navrhovanej sekundárnej legislatíve; 

1.2.5. konzultáciu navrhovaných textov pri príprave sekundárnej legislatívy; 

1.2.6. návrh paragrafového znenia navrhovanej sekundárnej legislatívy; 

1.2.7. korektúru navrhovaného znenia sekundárnej legislatívy; 

1.2.8. posúdenie súladu navrhovanej legislatívy s platnou legislatívou; 

1.2.9. vypracovanie právnych analýz na posúdenie konkrétnych návrhov a aspektov; 

1.2.10. iné súvisiace právne služby spojené s výkonom úradnej moci, podľa zadania 

Klienta 

(spolu ďalej ako „Právne služby“, jednotlivo „Právna služba“). 

1.3 Klient sa zaväzuje riadne poskytnuté Právne služby prevziať a zaplatiť za ne 

Advokátovi podľa ustanovení Zmluvy.  

1.4 Zmluvou Zmluvné strany upravujú podmienky plnenia predmetu zmluvy, ktorý bude 

v priebehu platnosti Zmluvy realizovaný v rozsahu podľa potrieb Klienta pri 

zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v Zmluve.  

 

Článok II. 

Základné ustanovenia týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy 

2.1 Jednotlivé Právne služby uvedené v odseku 1.2. Zmluvy budú realizované na základe 

objednávky predloženej Klientom. Objednávka bude  zaslaná elektronicky, 

prostredníctvom e-mailu vecne zodpovednou osobou Klienta alebo písomne. Z jej 

obsahu musí byť zrejmé, ktoré Právne služby sa žiadajú poskytnúť, pričom objednávka 

sa môže viazať na jednotlivú vyhlášku alebo môže zahŕňať aj viacero vyhlášok. 

2.2 Objednávka bude obsahovať predovšetkým popis situácie a formuláciu otázky alebo 

zadania, identifikáciu Klientom požadovaných plnení. Objednávka bude ďalej 

obsahovať Klientom požadovaný termín dodania Právnych služieb, formu poskytnutia 

Právnych služieb (písomne, prostredníctvom e-mailu, osobnú alebo telefonickú 

konzultáciu s následne vypracovanou písomnou správou, zastúpenie Klienta alebo inú 

formu podľa potrieb Klienta), a ostatné Klientom požadované podmienky poskytnutia 

Právnych služieb. Advokát je povinný takto Klientom zaslanú objednávku potvrdiť 

v lehote troch pracovných dní. Advokát je oprávnený vzniesť námietku len voči počtu 

pracovných hodín, ktoré mu boli Klientom určené v objednávke.  
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2.3. Advokátom namietaný predpokladaný počet hodín potrebných na poskytnutie 

Právnych služieb na predmet objednávky, podľa predchádzajúceho odseku, bude 

stanovený vzájomnou dohodou Zmluvných strán po posúdení požadovaného plnenia 

Advokátom. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak Klient neuzná námietku 

Advokáta voči počtu predpokladaných hodín potrebných na poskytnutie Právnych 

služieb, je pre Zmluvné strany záväzne stanovisko Klienta.   

2.4. Po dodaní Právnych služieb vyhotovia Zmluvné strany písomný preberací protokol, 

ktorý bude obsahovať predovšetkým rozpis a množstvo skutočne poskytnutých 

Právnych služieb. Preberací protokol bude podkladom na vystavenie faktúry Advokáta 

podľa ustanoví Zmluvy. 

 

Článok III. 

Odmena za poskytnutie Právnych služieb 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na  odmene Advokáta vo forme hodinovej sadzby vo výške 

69,40 EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatdeväťtisíc eur štyridsať centov), t. j. 83,28 

EUR vrátane DPH (slovom: osemdesiattri eur a dvadsaťosem centov). 

3.2 Zmluvné strany podpisom Zmluvy berú na vedomie, že výška maximálneho 

finančného limitu Zmluvy pre poskytovanie Právnych služieb je 58.990,- € (slovom 

päťdesiatosemtisíc deväťstodeväťdesiat EUR) bez DPH. 

3.3 Cena za poskytnuté Právne služby podľa odseku 3.1 bola dohodnutá ako cena konečná, 

to znamená, že odmena Advokáta špecifikovaná v odseku 3.1 Zmluvy určená ako 

hodinová odmena v sebe zahŕňa úhradu všetkých nákladov Advokáta vynaložených 

v súvislosti s poskytovaním Právnych služieb podľa tejto Zmluvy a akékoľvek iné 

náhrady, ktoré by inak Advokátovi patrili podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 

neskorších predpisov. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po prechádzajúcej písomnej dohode môže Klient 

poskytnúť Advokátovi preddavok alebo zálohu na poskytovanie Právnych služieb. 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky  

4.1 Advokát je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom a včasnom dodaní Právnych služieb  

do miesta plnenia  a po podpísaní preberacieho protokolu vecne zodpovednými osobami 

Zmluvných strán podľa odseku 2.4 Zmluvy. Klient sa zaväzuje uhradiť Advokátovi  

cenu za poskytnuté Právne služby na základe riadne vystavených a doručených faktúr 

Advokáta do 30 dní odo dňa ich doručenia Klientovi. Prílohou faktúry musí byť 

fotokópia preberacieho protokolu podľa odseku 2.4 Zmluvy, za ktorý je faktúra 

vystavená. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi 

predpismi, špecifikáciu predmetu zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. V prípade, 

ak Advokát vystaví a doručí Klientovi chybnú alebo neúplne vystavenú faktúru, Klient 

nie je povinný takúto faktúru uhradiť, a musí ju vrátiť Advokátovi v lehote jej splatnosti 

a požadovať vystavenie novej alebo opravenej faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry 

začína plynúť odo dňa doručenia novej, resp. opravenej faktúry Klientovi. V čase od 

vystavenia chybnej a/alebo neúplnej faktúry do času doručenia opravenej a/alebo novej 

faktúry nie je Klient s jej úhradou v omeškaní a Advokát nemá nárok na úrok z 

omeškania. Doručením opravenej a/alebo novej faktúry začína Klientovi plynúť nová 

30-dňová lehota splatnosti. 

4.2 V prípade omeškania Klienta so splnením povinnosti uhradiť faktúru, má Advokát 

právo uplatniť si úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka. 
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Článok V. 

Práva a povinnosti Advokáta 

5.1 Advokát sa zaväzuje poskytovať Právne služby riadne, účelne a hospodárne v rámci 

požiadaviek Klienta, pričom je povinný chrániť jemu známe práva a oprávnené záujmy 

Klienta a dôsledne využívať všetky možné a dovolené právne postupy a prostriedky. Pri 

poskytovaní Právnych služieb je Advokát povinný i oprávnený postupovať podľa 

Zákona o advokácii. Od pokynov Klienta sa môže odchýliť len vtedy, ak je to v záujme 

Klienta a nemôže si vyžiadať jeho včasný súhlas. 

5.2 Advokát sa zaväzuje poskytovať Klientovi Právne služby prostredníctvom svojej 

advokátskej kancelárie, a to buď osobne alebo prostredníctvom osôb uvedených 

v ponuke na výzvu Klienta. Plnenie prostredníctvom iných poverených osôb je Advokát 

oprávnený poskytnúť len po predchádzajúcom písomnom súhlase Klienta.  

Zodpovednosť Advokát voči Klientovi nie je dotknutá ani v prípade poskytnutia 

Právnych služieb prostredníctvom iných poverených osôb. 

5.3 Advokát, spolupracujúci advokát, advokátsky koncipienti, iní zamestnanci Advokáta 

a všetky osoby podieľajúce sa na poskytovaní Právnych služieb sa zaväzujú zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti 

s poskytovaním Právnych služieb Klientovi, a to aj po zániku platnosti a účinnosti 

Zmluvy. Takto získané informácie nesmú sprístupniť tretím osobám, ani využiť na iný 

účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta. 

5.4 V prípade ak Advokát nebude môcť poskytnúť Právne služby v lehote dohodnutej 

Zmluvnými stranami v objednávke podľa odsekov 2.2 a 2.3 Zmluvy, je povinný túto 

skutočnosť oznámiť bezodkladne Klientovi. Advokát je povinný vždy v oznámení 

o nemožnosti plnenia navrhnúť Klientovi nový termín, v ktorom bude môcť Klientovi 

Právne služby poskytnúť. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade ak Klient 

nebude súhlasiť s novým, Advokátom navrhnutým termínom poskytnutia Právnych 

služieb, môže Klient do troch pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo toto oznámenie 

Advokátom doručené, od objednávky odstúpiť, a to úplne alebo v časti. Klient sa 

v prípade odstúpenia od objednávky zaväzuje zaplatiť Advokátovi odmenu za už 

poskytnuté Právne služby.   

5.5 Advokát sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy odovzdať Klientovi všetky doklady, 

záznamy a písomnosti, ktoré získal v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy alebo ich 

prevzal, alebo mu boli odovzdané a zároveň sa zaväzuje zničiť, všetky ním vyhotovené 

kópie týchto dokumentov.  

5.6 Advokát je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to všetkými na to oprávnenými 

osobami. Za strpenie kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly podľa tohto 

odseku Zmluvy neprináleží Advokátovi žiadna odmena, náhrada alebo iné plnenie. Táto 

povinnosť trvá aj po zániku Zmluvy. V prípade zmeny právnej úpravy je Advokát 

povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, aby bol dosiahnutý účel 

sledovaný týmto ustanovením Zmluvy.  

5.7 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade ak sa Advokát dostane do omeškania 

s dodaním Právnych služieb alebo ich časti, ktoré si Zmluvné strany dohodli na základe 

objednávky podľa odseku 2.3 Zmluvy, má Klient právo na zmluvnú pokutu až do výšky 

200,-- € za každý, aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká 

Klientov nárok na náhradu škodu.  
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Článok VI. 

Práva a povinnosti Klienta 

6.1 Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi bez zbytočného odkladu všetky podklady 

a informácie, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie predmetu Zmluvy.  

6.2 Klient sa zaväzuje, že v prípade, ak bude v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy 

potrebné udelenie osobitného plnomocenstva Advokátovi, toto plnomocenstvo bez 

zbytočného odkladu Advokátovi udelí.  

 

Článok VII. 

Zodpovednosť Advokáta 

7.1 Advokát zodpovedá za škodu v rozsahu stanovenom slovenskými právnymi predpismi 

upravujúcimi poskytovanie právnych služieb advokátmi v Slovenskej republike. 

7.2 Advokát zodpovedá za škodu, ktorej vznik na majetku Klienta spôsobil zavinením 

respektíve opomenutím. 

7.3 Advokát sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odseku 7.1, len ak preukáže, že škode 

nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo 

požadovať. 

7.4 Advokát nezodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi odchýlením sa od právnych 

inštrukcií Advokáta, predložených v písomnej forme. 

7.5 Zodpovednosť Advokáta za škodu sa primerane zníži, alebo úplne zanikne, ak škoda 

bola spôsobená poskytnutím nesprávnych informácií zo strany Klienta. 

7.6 Advokát je povinný mať uzavreté poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu 

spôsobenú poskytovaním právnych služieb s limitom poistného plnenia najmenej podľa 

Zákona o advokácii. V prípade, že Advokát nesplní svoju povinnosť podľa tohto bodu 

Zmluvy, bude Klient oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Doba trvania a ukončenie Zmluvy 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania finančného limitu podľa odseku 3.2 

Zmluvy , najneskôr však do 31. decembra 2022, podľa toho, ktorá zo skutočností 

nastane skôr. 

8.2 Zmluvu možno ukončiť dohodou alebo písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných 

strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zo Zmluvných strán.  

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

9.1 V prípade rozporu medzi Zmluvou a jej prílohami majú prednosť ustanovenia zmluvy. 

V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami má prednosť príloha s nižším 

poradovým číslom. 

9.2 Písomnosti podľa tejto Zmluvy je možné doručovať poštou, kuriérom  alebo 

elektronickými prostriedkami. Elektronickými prostriedkami nie je možné zasielať 

faktúry, odstúpenie od tejto zmluvy a výpoveď zmluvy. Pokiaľ sú písomnosti 

doručované elektronickými prostriedkami, považujú sa tieto za doručené momentom 

ich odoslania 

9.3 Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím 

prevzatia zásielky, a ak ich Zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v záhlaví 

tejto Zmluvy alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhej Zmluvnej 

strane, považujú sa písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. 



7 

V prípade, ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát 

neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 

9.4 Ostatné právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Zákonom o advokácii a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

9.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej 

dohode Zmluvných strán vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nebude možné 

vzájomný spor vyriešiť dohodou, obrátia sa zmluvné strany na miestne a vecne 

príslušný súd Slovenskej republiky. 

9.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán, obdrží každá z nich po dvoch vyhotoveniach. 

9.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR Kupujúcim v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

9.9 Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo 

nevymožiteľné, platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane 

nedotknutá. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto 

Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, 

nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné 

pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní 

nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany. 

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju 

uzatvárajú slobodne, vážne, určite a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

V Bratislave dňa:  V Bratislave dňa: 

Za Advokáta: Za Klienta: 

..................................................... 

JUDr. Milan Gocník, LL.M Ing. Andrej Juris 

prokurista klient 

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 




