
ZMLUVA
O POSKYTOVANf PRÁVNYCH SLUŽIEB.

• uzatvorená v zmysle zákona číslo: 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a § 269 ods. 2/ zákona číslo: 513 /1991 Zb.
- Obchodného zákonníka v zneniach platných na území Slovenskej republiky medzi zmluvnými stranami:

Advokátska kancelária:

• Obchodné meno,'
Sídlo,'
Identifikácia:
Registrácia:
Zastúpená konateľom:
Kontaktné údaje o banka:

•
•
•
•
•

Klient - právnická osoba:

Obchodné meno:

• Sídlo:

• Identifikácia:
• Registrácia,'
• Zastúpený konateľom:

• Bankové spojenie:

• Kontakt:

CANIS DEI, s.r.o.
911 01 Trenčín, Partizánska 52/826, Slovenská republika,
IČO: 36 861 693 , DIČ : 2820003076, IČ pre DPH: SK2820003076 , číslo zápisu SAK : 924 ,
Obchodný register - Okresný súd v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 21169/R .
Mgr. Róbertom Štefánikom, PhD. - advokátom.
uvedené v spodnej časti zmluvy.

• ( ďalej len" Advokátska kancelária M)
a

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19, 921 01Piešťany , Slovenská republika

IČO: 36 232 700, DIČ: 2020170031, IČ pre DPH: SK2020170031
Obchodný register - Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11528/T
Ing. Viliam Hubinský , CSc.

peňažný ústav:
číslo účtu:

Telefón: +421 33 7722 571, MT : " e-mail:

• ( ďalej len II klient II )

PREAMBULA.

1. Klient prehlasuje, že výslovne požiadalo uzatvorenie tejto zmluvy advokátsku kanceláriu ktorú oslovil na základe vlastného
rozhodnutia, deklaroval potrebu právneho servisu, bol vopred oboznámený zo zákonnou úpravou výkonu advokácie a
s podmienkami za ktorých advokátska kancelária poskytuje právne služby a prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu
prehlásil, že nemá žiadne zákonné, zmluvné ani Interné obmedzenie uzatvoriť zmluvu a je plne spôsobilý realizovať práva
a povinnosti z nej vyplývajúce.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že za obojstranne vopred odsúhlasených podmienok a v záujme právnej istoty sa rozhodli
uzatvoriť Zmluvu o poskytovaný právnych služieb s nižšie uvedeným obsahom.

CLANOK l.
PREDMET ZMLUVY.

1. Advokátska kancelária sa zaväzuje poskytovať klientovi na základe jeho konkrétnych žiadostí s účinnosťou odo dňa :
01.04.2022 po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy právne služby podľa ním definovaných požiadaviek nasledovne:

aj Nesporová agenda a zmluvy. Právne zastupovanie podla požiadaviek klienta pri oficiálnych zmluvných rokovaniach,
vyhotovovanie zmlúv, poskytovanie právnych konzultácií, analýz a stanovísk a vedenie evidencie prevzatých vecí .

b) Sporová a agenda - súdy, orgány štátnej správy a samosprávy. Právne zastupovanie (s výnimkou daňových záležitostí,
ktoré si klient zabezpečuje samostatne) v sporových konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj
inými právnickými a fyzickými osobami.

2. Advokátska kancelária sa zaväzuje:

aj Prevziať v od klienta do 3 dní od oznámenia požiadavky na poskytnutie právnej služby podklady v jednotlivých veciach a
v lehote do 3 dní od prevzatia úplných podkladov informovať klienta o ďalšom postupe v požadovanej právnej veci.

b) Vykonať bez zbytočného odkladu úkony, ktoré sú potrebné na vybavenie prevzatých vecí a o stave riešenia priebežne
informovať klienta, poskytovať právnu pomoc v súlade s platným právom Slovenskej republiky a udržiavať informácie od
klienta v tajnosti, tieto bez jeho súhlasu nezverejňovať ani inak ne poškodzovať záujmy klienta.

Advokátska kancelária: CANIS DEI, s.r.o, r 911 01 Trenčín, Partizánska 826/52
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c) Zabezpečiť možnosť osobnej konzultácie štatutárneho zástupcu klienta v sídle advokátskej kancelárie a v prípade ak o to
klient osobitne požiada zúčastniť sa na operatívnych poradách v sídle klienta ( maximálne 2 pracovné dni v mesiaci po
dohode) podľa jeho požiadaviek.

d) Zostaviť a viesť evidenciu zmluvne prevzatých vecí, resp. písomností klienta, ktoré od neho prevzal. Po ukončení právneho
zastúpenia mu na jeho žiadosť odovzdať všetky listiny súvisiace zo zastúpením.

3. Klient sa zaväzuje :

a) Riadne a včas predkladať advokátskej kancelárii svoje požiadavky ( osobne proti podpisu, poštou, e- mai/om ) a všetky
potrebné úplné, presné a správne podklady a informácie k jednotlivým veciam v ktorých požaduje právne služby.

b) Zabezpečiť advokátskej kancelárie súčinnosť a všetky potrebné písomnosti a oficiálne listiny, najmä doklady o jeho právnej
subjektivite a osobách oprávnených konať v jeho mene a zabezpečiť plnú moc na zastupovanie v jednotlivých požadovaných
právnych veciach v sporovej agende.

c) Oznamovať s dostatočným časovým predstihom advokátskej kancelárii konkrétne dni na ktoré požaduje osobnú účasť
advokáta na poradách v sídle klienta (porady požadované konateľom ) a v prípade kolízie termínu akceptovať prioritu účasti
advokáta na súdnych a iných konaniach pred orgánmi štátu a dohodnúť s ním iný náhradný termín.

d) Zaplatiť advokátskej kancelárii dohodnutú odmenu za podmienok stanovených touto zmluvou.

<:LÁNOK II.
ODMENA ZA POSKYTOVANIE PRÁVYCH SLUŽiEB.

1. Zmluvné strany sa v zmysle vyhlášky číslo: 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb v platnom znení dohodli na odmene advokátskej kancelárie ako na zmluvnej mesačnej odmene za každý jednotlivý
mesiac poskytovania právnych služieb, ktorá pozostáva z :

al pevnej paušálnej časti v nesporovej agende vo výške: 2.000 EUR + 20 % DPH (slovom: dvetisíc EUR + 20 % DPH) a
b) pohyblivej tarifnej časti v sporovej agende za jednotlivé úkony právnej služby realizované v prevzatých veciach.

Pohyblivú tarifnú časť odmeny bude advokátska kancelária fakturovať klientovi vždy až po právoplatnom skončení každého
jednotlivého súdneho, správneho alebo iného konania a právoplatné rozhodnutie bude prílohou k faktúre.

2. Zmluvné strany sa v záujme právnej istoty v súlade s § 5 a § 9,- 14 vyhlášky číslo 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení dohodli, že pohyblivú tarifnú časť odmeny za sporovú vec sa
vypočíta v každej veci osobitne, podta hodnoty alebo druhu veci a podľa počtu úkonov právnej pomoci, ktoré advokátska
kancelária vo veci vykonala. výpočtovým základom je hodnota predmetu právnej služby nasledovne:

• Počet úkonov právnej služby x, sadzba tarifnej odmeny + režijný paušál + DPH v zákonom stanovenej výške.

3. Zmluvné strany sa dohodli že advokátska kancelária si nebude uplatňovať okrem dohodnutej odmeny voči klientovi žiadne
cestovné náhrady ani náhradu za stratu času na ktorú by mala nárok v zmysle § 17 vyhlášky číslo: 655/2004 Z. z..

4. Klient prehlasuje a potvrdzuje, že bol advokátskou kanceláriou riadne a podrobne oboznámený s obsahom vyhlášky MS SR
číslo: 655/2004 Z. z. v platnom znení, najmä a osobitne s tým, čo je považované za jednotlivé úkony právnej služby ako aj
zo sadzobníkom pre výpočet tarifnej časti odmeny advokáta a súhlasí s dohodnutým spôsobom stanovenia odmeny,
spôsobom jej fakturácie a úhrady. Vyhlášku advokát klientovi odovzdal na preštudovanie osobne v sídle kancelárie a je
kedykoľvek verejne prístupná aj velektronickej forme na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
http:Uwww.justice.gov.skako aj na stránke Slovenskej advokátskej komory http://www.sak.sk.

5. Odmenu za poskytovanie právnych služieb advokátska kancelária klientovi vyúčtuje faktúrou za každý mesiac osobitne a
vždy najneskôr do 14 dňa nesledujúceho mesiaca a doručí ju elektronicky na určenú e mailovú adresu klienta.

6. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátskej kancelárii dohodnutú odmenu, ostatné trovy a DPH za každý mesiac osobitne
bezhotovostným prevodom na účet advokáta v 14 dňovej lehote splatnosti faktúry v zmluvne dohodnutej výške.

<:LÁNOK III.
OSOBITNÉ USTANOVENIA.

1. Klient prehlasuje , že bol advokátskou kanceláriou vopred a v zrozumiteľne] forme a v potrebnom rozsahu oboznámený:

a) s obsahom právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie najmä zákona číslo: 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom
znení a vyhlášky MS SRčíslo: 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
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b) pri dohode o zmluvnej odmene zobral na vedomie upozornenie, že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva
proti inej fyzickej osobe alebo právnicke] osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení vyhlášky o tarifnej odmene.

c) že v prípade zmeny právnej úpravy odmien a náhrad advokátov za poskytovanie právnych služieb, spôsob stanovenia
tarifnej odmeny advokáta sa bude automaticky spravovať aktuálne platnou právnou úpravou.

2. Klient prehlasuje , že bol advokátskou kanceláriou vopred a v zrozumiteľne] forme a v potrebnom rozsahu oboznámený:

a) s obsahom zákona číslo: 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znenI vo vzťahu k osobnostným právam
b) s obsahom zákona číslo: 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v platnom znení
c) s obsahom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - General Data Protection Regulation
d) s obsahom Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

a udeľuje advokátskej kancelárii ako prevádzkovateľovi súhlas zo spracovaním všetkých osobných údajov, písomností
osobnej povahy, podobizní , obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov' alebo prejavov osobneJ povahy, ktoré
poskytol a poskytne v rámci právneho zastúpenia na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutých fyzických
osôb. ktorý má klient od nich osobitne udelený a pre všetky prípady v ktorých sa osobné údaje nespracúvajú na základe
iného právneho titulu (napr. osobitných zákonov a vykonávacích predpisov alebo individuálnych súhlasov) :

a) pre akékoľvek potrebné účely súvisiace s činnosťou advokátskej kancelárie a právnym zastúpením / obhajobou.
b) v informačnom systéme, spisoch, elektronických zariadeniach a korešpondencii advokátskej kancelárie a
c) akoukoľvek formou a voči akýmkoľvek príjemcom, na akomkoľvek mieste a štáte a na neurčitý čas.

Klient prehlasuje , že bol poučený o práve udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, požadovať prístup k osobným
údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť
údajov a môžem realizovať svoje práva sám, prostredníctvom zodpovednej osoby alebo do zorného orgánu štátu.

Advokátska kancelária zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov a bude ich spracúvať v súlade s platnou právnou
úpravou počas celej doby uschovávania a likvidácie údajov pocľa jej interných a archivačných pravidiel.

3. Klient prehlasuje r že bol advokátskou kanceláriou vopred a v zrozumiteľne] forme a v potrebnom rozsahu oboznámený:

a) s obsahom zákona číslo: 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu v platnom znení

b) s obsahom Internej smernice - Programom vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a terorizmu

a vydáva advokátskej kancelárii ako povinnej osobe čestné prehlásenie, že v prípade jeho požiadaviek na právne služby
nikdy nepôjde o nelegálne ani neobvyklé obchodné operácie a akékolvek súvisiace finančné plnenia boli a budú legálne
a finančné prostriedky poskytované na základe pre klienta vypracovaných dokumentov nepochádzajú z trestnej činnosti,
ani nie sú určené na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti ani na financovanie terorizmu a žiadnej inej nezákonnej aktivity.

4. Klient prehlasuje , že zobral na vedomie, že advokátska kancelária postupuje v dobrej viere v pravdivosť jeho prehlásení
súhlasov a ním predložených podkladov a v prípade ak v dôsledku realizácie žiadosti o poskytnutie právnej služby alebo
poskytnutím nepravdivých informácii dôjde k akémukoľvek škodlivému následku prehlasuje , že za to preberá plnú právnu
zodpovednosť a odškodní advokáta za akékoľvek právne dôsledky, postihy a sankcie z toho vyplývajúce.

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČN~ USTANOVENIA.

1. Zmluvou neupravené vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa spravujú zákonom číslo: 586/2003 Z. z. o advokácii,
vyhláškou číslo: 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platných zneniach
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmluva s jej obsah je možné meniť a doplňaf iba vo forme písomných, číslovaných a datovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.

3. Akékoľvek prípadne spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany budú snežiť urovnať cestou zmieru.
V prípade ak by sa spornú vec nepodarilo vyriešiť zmierom v lehote do 14 dní od uplatnenia nároku dotknutou stranou, sa
môže ktorákoľvek strana obrátiť zo žalobou na vecne miestne príslušný súd v zmysle práva Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných mechanizmoch ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy :

a) Platnosť a účinnosť zmluvy možno ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
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b) Ktorákoľvek zmluvná strana môže ukončiť platnosť a účinnosť zmluvy písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu.
Výpoveď musí byť preukázateľne doručená druhej strane. Platnosť zmluvy sa skončí uplynutím 1 mesačnej výpovednej
doby, ktorá začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená.

cl V prfpadoch právneho zastúpenia v sporovej agende sa platnosť a účinnosť osobitne udelenej plnej moci sa automaticky
a bez ďalšieho ukončuje dňom právoplatného ukončenia predmetnej veci.

5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že :

al sú plne a bez obmedzenia spôsobilé na právne úkony, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvné prejavy
sú zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento právny úkon má predpísanú formu.

b) sa na zmluve sa dohodli dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, zmluvu si prečítali a jej
obsahu porozumeli, nebola uzavretá v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Znenie zmluvy je v súlade s
ich vôľou a túto na znak súhlasu podpísali v 2 exemplároch z ktorých po jednom prevzala každá zmluvná strana.

V Trenčíne dňa: 1. apríla 2022

• Za klienta - právnickú osobu : Za advokátsku kanceláriu:

1:1•.•

""" "",' .•!!.-::" ..•

Ing. Vilia~ Hubinský, CSc.
ionater

Bytový podnik Piešťany, s.r.o,

""'"''''''''''''''''/'.(.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

I(
( - .~.- - -.. .. - . - .•.·r.CMgr. ~ó6;rt Štefánik, PhD. - advokát

"'''va, vl ;' rr:Sk'-,,,_,·-·'Jy ,/ konateľ

., vutt .lllvokátskej kancelárie CANIS DEI, s.r.o •
...•·Sro

Oátlačok'pebara~, :

• Príloha.

1. Žiadosť o poskytnutie konkrétnej právnej služby - vzor.
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Príloha Zmluvy o poskytovaní právnych služieb.
• VZOR pre internú potrebu klienta!

Žiadosť
o poskytnutie právnej služby.

• Klient: Bytový podnik Piešťany, s.r.o,

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb žiadame o poskytnutie právnej služby nasledovne:

A. Predmet právnej služby: i " ponechať iba reálny údaj

al Nesporová agenda a zmluvy.
b) Sporová a nesporová agenda na súdoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy.

B. Hodnota predmetu právnej služby: EUR

( •. napríklad: kúpna cena, výška pohľadávky, záväzku, hodnota nehnuteľnosti .....

C. Protistrana: ( •. záklodná identifikácia - výpis z OR, ŽR, resp. inej evidencie, ponechať iba reálny údaj )

• Právnická osoba / fyzická osoba / úrad:

•
•
D. Stručný popis požiadavky klienta: ( •. zókladná identifikócia veci )

•
•
•
E. Doplňujúce Informácie: ( •. napríklad: upozornenia, súvislosti, komentár, osobitné požiadavky, utajenie ... )

•
•
•
F. Prehlásenie klienta:

• Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, úplné a správne a som si vedomý svojej osobnej
zodpovednosti v prípade právnych následkov a možných dôsledkov vyplývajúcich s toho, že tieto údaje môžu byť, alebo
budú advokátskou kanceláriou použité vo vzťahu k tretím osobám, súdom, alebo orgánom štátnej správy a samosprávy .

• V •.•.•.•.•.••.••.•.•..•. dňa •.•.•.•.•.••.•...•.• 2022

• Podpis s uvedením funkcie
+ odtlačok pečiatky klienta:

Prílohy: l " naskenované dokumenty, resp. listiny )

1. . zo dňa: .
2. . zo dňa: .
3. . zo dňa: .

Poznámka:

Vyplnená žiadosť sa v konkrétnom prípade sa zašle advokátskej kancelárii v elektronickej podobe e-mailom.
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