
Fridľich l'al'ko, s.r.o. Grässlingova 41811 09 Brat islava 

Doc. JUDr. Branislav F ~idl~ic~~ . PhlD. 
advokát 1 spoločník 1 konatel' 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽll:lB 
(ďalej len „Zn- luva") 

F~idlrich Paiľko, s.r.o. 
advokátska kancelária 

Gräss/ingovo 4 
811 09 Brati;;/ava 
Slovenská Republika 

T +LJ21 2 32117000 
fV/ desk@fridrichpalko.sk 

IČO 36 864 421 
DIČ 2022886525 

zapísaná v OR OS BA 1 
odd iel Sro vložka č.6C065/B 

uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesl(orf;ích predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

'I) Frídrich Pa!'ko, Sí.r.o. I ČO: 36 864 421 

a 

zapísaná v OR OS BA 1 oddiel Sro vložka č.6006!5/B 
so sídlom: Grosslingova 4, 811 09 8ratisla11a 

jaj menom doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 
advokát a konateľ 

(ďalej len „Pri1vny poradca") 

2) Obec Hurbanovt:i Ves, IČO: 0030599!5 
903 01 Hurbanova Ves 48 

Zastúpená: Ing. Ľubomírom Petrákorn, CSc.·- starosta obce 

(ďalej len „Klient"). 

Právny poradca a Klient môžu byť ďalej označovaní sarnostc.tne aj ako „Zm vľiá strnna" a spo ločne ako 
„Zmluvné strany". 

ČLÁNOK i 

Predmet zmluvy 

1.1 Právny poradca bude poskytovať f\lientovi právne služby a právnu pomoc v ľámci výkonu samosprávnej 
činnosti Klienta. Právny poradca bude poskytovať právnu pomoc v zverených veciach a to v súlade 
s ustanoveniami a podrnienkcimi vyplývajúcimi zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advoké1cii, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon tJt advokáci i") . Právny poradca bude v tejto s(1vis losti na písomné požiadanie 
Kl ienta spisovať p1·ávne listiny, internú právnu clokumentáciu (smernice, projekty, protokoly a iné), obchodné 
a pracovnoprávne zmluvy, poskytovať p1·ávne rcicly, s pracovávať právne rozbo1y, zastupovat'. a obhajovať 
záujmy Klienta v konanic;1ch pred súdmi, štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, verejnými orgánmi 
a organizáciami, ako aj in~·rni právnickými a fyzick.ými osobami (cľalej len „Pľávne služby"). 



<~LAMO K 2 

r:iodmi1:n1ľly ·1osl\ytm1ani.a Právnych služieb 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasleduj(1cich zákla.dných podmienkach pos~ytovan ia Právnych služieb: 

a) pri poskytovaní Právnych služieb Právny po l'adca bude konať v dobrej viere, s náležitou odbornou 
stamstlivo~;ťou , čestne, svedomito, hospodárne a v s(1lade so záujmami Klienta, o kto1ých Právny 
poradca vie; 

b) Klient je 01)r~nrne11ý počas platnosti tejto Zmluvy vydať P1·ávnemu poradcovi pokyny súvisiace 
s poskytovaním Právnych služieb podľa tejto Zmluvy. Právny poradca nie jEi povinný postupovať podľa 
pokynov f\lienta, ak by tieto pokyny boli v rozpore s právnym poriadkom. Právny poradca sa o pokynoch 
uvedenýc:h v predchádzi:<júcej vete zaväzuje včas info1rnovat' Klienta a zmluvné strany budú v dobrej 
vi1are rokovať o vyriešení takejto otázky. Fir~1vny po1"<:1dca sa zaväzuie včas in'forrnovať Klienta, ak 
do!speje 1\ zá.'leru, že ktoi-ýko l'vek pokyn Klienta je nesprávny, nevhodný alebo má iné vady; 

c) v súvislosti s poskytovaním Právnych služieb Klient poskytne Právnemu poradcovi úplné informácie, 
listiny, podklady, plné moci ako aj inC1 súčinnosť, ktorá je potrebná alebo žiaduca pre riadne plnenie 
závä!:kmr Prá1maho poradcu z tejto Zmluvy. Právny pon:idca predpokladá, že Klient mu bez zbytočného 
ocllcladu a v dobrej vie re poskytne všetky tieto informácie, dokumenty aliabo iné podklady a že 
po!;l<ytnuté informácie, dokumenty a iné podklady bud Ci správne a úplné. Právny poľadca nie je povinný 
overovať pr<:ivdivosľ, C1plnosť a aktuédnosť informácií, dokumentov alebo iných podkladov ktoré mu 
poskytne Klient; 

c1;, Prillmy poradca 111;;!;ie zodpovednosť za posfcytovanie Právnych služieb podľa tejto Zmluvy. Právny 
poradca nE!nesie žiadnu zodpovednosť za posf(ytovanie iných odborných poradenských služieb, najmä 
nenesie zodpovednosť za f i nančné, účtovné alebo daňové poradenstvo a za kvalitu jazykových 
prekladov; 

e) P!'ávny poraclca nezoclpovedá za škodu a ome~:kanie pii poskytovaní Právnych služieb, al< tieto budú 
spôsobené 1ým, ž:e Právny porade<~ nedostane od Klienta, alebo iných odborných poradcov l<lienta, č i 
zamestnancov Y.:lienta informáciu alebo súčinnosl:', ktoré :3ú potrebné na poskytovanie Právnych služieb; 

f) P1·ávne služby bud(1 poskytované v úzkej súčinnost i medzi zmluvnými stranami. Zmluvné stl'any sa 
zaväwjú navz:é1jom sa inľonnovai:' o akejkol'v1?-k záležitosti alebo skutočnosti , ktorá je, alebo o ktorej by 
zmluvné strc:1ny mali vedieť, že je re iBvantná vo vzt'ahu k poskytovanej Pn~1vnej službe . 

:~ . 2 Právny poradca sa zaväzuj 1~ zachovávať m lčanlivosť o všetkých nevernjných informáciách týkajúcich sa 
činnosti Klienta, s ktorými sa nakladá ako s obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zákonníka 
a ktoré Klient ~;pdstupní Právnemu poradc:ovi v súvislosti s touto Zmluvou (ďa lej len „Dôverné informácie"). 

' , P!'ávny poradca sa zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely poskytovania Právnych 
sl 1.1žieiti a ak táto Zmluva 11EH1stanovuje inal\, Pr21v11y poradca nespdstupní Dô11emé informácie žiadnej tretej 
osobe bez s(1hlas1.1 Klient;~ , pokial' rnu tieto informé.cie neboli alebo nebudú známe z iných zdrojov. 
M l čanlivosť sa nev2'.ťahuje na prípady, kele je Právny pmadca povinný prekazit' tnEistný čin. 
Klient uzné1va c:1 al<ceptuje, ie Právny poradca je oprávnený sprístu pniť Dôverné infom1ácie, ak to bude 
požadovať všeobecne zé1väzný pr;~vny predpis, súd, vláclna inštitúcia, správny ol'gán alebo iná príslušná 
i11štitl'.1cia. v súlade ~;o vš1:iob<icne záväznými prá1mymi predpismi, pričom f<lient dáva na takéto sprístupnenia 
súhlas. Právny pomdca ~;a :~:aväzuje vopmd info1rnovať Klienta o takomto spristupnení a poskytnúť l\l ientovi 
takú súčinnosť, akú mo2:no rozumne očal<ávať tak„ aby l\!ient mohol v prípade potreby zas i ahnuť. 

2.3 Právny poradca je oprév111~1v{ odmietnut' poskytnutie právnEij pomoci pri veciach, kde by to mohlo ol1roziť 
jeho dobrú povEisf, alebo kde sú vyfodované termíny, ktoré nie je schopný dodržať. Právny poradca je 
povinný oclmietnut' poskytnutie prúvnej pomoci v z~1 lmno111 uvedenýcl1 prípadoch (najmä § 21 Zákona 
o advol<ácii). 

2.4 Právny poradca nesie zodpovednosť za f<lientom mu zverené originálne listiny a doklady, ktoré je povinný na 
výzvu f<lienta tomuto odovzdať. Po uplynutí piatich (5) rokov je oprávnený listiny a doklady skartovať 
v prípade, air. ťCliimt o ict1 vydanie nepožiadal. 



čLANOK3 

Odmena a výdGivky 

3.1 Klient sa zaväzuje pl atiť Právnemu poradcovi odmenu a výdavky v súlade s týmto článkom Zmluvy. 

3.2 Klient sa zaväzuje zaplatií' Právnemu poradcovi hodinovú odmenu za poskytovanie !'ťávnych služieb vo 
výške 28,· EUR (slovom: dvadsaťosem euro) b(;z DPH (ďalej len „Odmena"). Odmena bude spl21tná do 
pätnástich ('15) dní od doručenia príslušnej faktúry Právnym poľadcorn. Odmena ;rnhfňa aj ni1hradu 
všetkých nákladov, poplatkov a hotových výdavkov Pr~1vneho poradcu (najmä poštovné a cestovné výdaje), 
avšak nezahŕňa súdne, notárske a správne poplatky. Súdne, správne a notárske poplatky si hradí Klient 
sám, ak pri poskytovaní právnych služieb vzniknú. 

3.3 Všetky Odmeny a Výdavky špecifikované v tejto Zmluv(3 budC1 zaplatené v plnom rozsahu, bez akých:<01'vek 
odpočtov alebo zrážok na základe daní a poplatkov akejkoľvek povahy, za ktoré mdpovedá platih31'. 
Odmena špecifikovaná v bode 3.2 tejto Zmluvy je stanovená bez dane z pridanej hodnoty, príslušná dalí 
z pridanej hodnoty k dátumu vyhotovenia faktúry bude pr i počít2má vo vyfakturovanej 2.ume podľa platných 
právnych predpisov. 

3.4 Ak Klient bude v omeškaní s platením akejl<0ľvek platby Právnemu poradcovi podľa tejto Zmluvy, Právny 
poradca má právo účtovať f(l ientovi úrok z omeškania v zákonnej výške za k21ždý deľ1 omeškania a/alebo 
prerušiť poskytovanie Právnych služieb pod ľa tejto Zmluvy počas doby omeškania Kl ienta, ako aj žiadať 
uhradenie preddavku na Odmenu a Výdavky, ktoré SLJVisia s objednanou Právnou službou. 

čLANOK 4 

Zodpovedľ!os'l' 

4.1 Každá zo Zmluvných strán zodpovedá v súlade s príslušnými právnymi prndpisrni za škodu, ktorú spôsobí 
druhej strane v dôsledku preukázaného porušenia svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zrnluvy. 

4„2 Právny poradca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznii<ia Klientovi v c\ôsledl<u poskytnutia nepravdivej, 
zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých 
klientom Právnemu poradcovi, alebo v dôsledku \<onania alebo nekonania akejkoľvek osoby odlišnej od 
Právneho poradcu a jeho subdodávateľov, okrem situé1cií, kde (i) na základe preverovania informácií, ktoré 
sa bežne vykonáva zo strany poradcov vzhľadom na rozsa.h F>rávnych služieb, a (ii) beľúc do úvahy, že 
Právny poradca sa nezaviazal vykonávať preverovaciu činnosť, by bolo možné rozumn1e očakávať, že 
Právny poradca zistí alebo mohol zistiť, že c\aná inform3cia je nepravdivá, zavádzajúca alebo neúplna. 

ČLÁNOI{ 5 
Yrvari ie zrt1luvy 

5.i Táto ZIJlluva je uzavretá na dobu do 31.12.2018. Platnosť tejto Zmluvy skončí uskutočnením najskoršej 
z nasledovných skutočností: 
a) uzavretie písomnej dohody zmluvných strán o zrušení tejto Zmluvy; 

b) ukončenie Zmluvy písomnou výpoveďou; každá zo zmluvných stré1n je opré1vr113ná vypovedctť túto 
Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu na základe výpovede s mesačnou výpovednou lehotou, ~:torá začne 
plynúť doručením výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.2 V prípade, že sú splnené všetky platobné povinnosti podľa tejto Zmluvy, zánikom Zmluvy zaniknú všetky 
práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú tľVať aj po skončení Zmluvy. Zánikom Zmluvy zároveň zanikajú všetky 
plnomocenstvá udelené Klientom Právnemu poradcovi, jeho zamestnancom alebo advokátom, ktorí s ním 
spolupracujú. 

----·--~ 



ČLÁNO I( 6 
Záverečné ustZ111ovenia 

6.1 Táto Zmluva predstavuje (1plnú dohodu medzi zmluvnými stranami o pľedmete špecifikovanom v tejto 
Zmluve. 2'.meny tejto Zmluvy možno vykonať IE!n na 2'.áklE1de písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov 
1Jýslovne odka:wjl'.1cicl1 na túto Zmluvu a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

6.2 Ale niektoré ust8.novenie tejto Zmluvy bude prehlásené príslušným súdnym orgánom za neplatné, neúčinné 
alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a najužšom rozsahu. 
Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a n ahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, pričom budú 
sleclovat' pôvodný zámer sledovaný zmluvnými stranami. 

6.3 Táto zmluv<:1 narJobC1da platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úč i nnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
ľi9 pub l il<y . Zmluvné strany s1'.Jhlasia so zverejnením zmluvy v plnom rozsahu. 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, :fo právne vzt'ahy, pľáva, povinnosti založené touto Zmluvou sa riadia právnym 
l)Oľiadkom Sloven!skej republiky a najmä Obchodným zákonníkom. 

6.5 fäto Zmluva bola vyhotovEmá v dvoch (2) rovnopisoch v slovensl<om jaz.yl<u, po j13dnorn (1) rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán . 

6.6 Úče lom záv;~zkov založených touto Zmluvou ani ustanovení tejto Zmluvy nie je udelenie akýchkoľvek práv 
subjE!ktu , ktmý nie je zmluvnou stranou ti:;jto Zmluvy. 

6.7 Zmluvné strany pľehlasujú , že táto Zmluva vyjadruje ic l1 skutočnú' a slobodnú vôľu, na znal< čoho k nej 
pripájajú svoje podpisy. 

Bratislava, ):'.~ .'.1.1 . :„k:!.\. „. „„„ .„ .„ Hurbanova Ves, „„„~/~ .~! .~.„ .„ . „„ „ „„ „ „„ 


