
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci
uzavretá v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi:
advokátom: JUDr. Lucia Bušfy

Advokátska kancelária
so sídlom Námestie A.Hlinku 36/9, Považská Bystrica 017 01 
zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 5441 
IČO: 420 189 27 
DIČ:1077144398
Číslo účtu:Tatrabanka ,a.s.:262 978 5019/1100

(ďalej len „ advokát “)
a

klientom: Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica 
IČO: 35 995 939

v zastúpení: Mgr. Blanka Cedzová, riaditeľka

(ďalej len „ klient alebo ZUS “)

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytovania komplexnej právnej pomoci 
advokátom klientovi. Predmetné služby bude advokát poskytovať najmä formou poskytnutia 
odborných rád a právnych úkonov podľa potreby klienta. Právna pomoc a poradenstvo budú 
poskytované najmä, ale nielen v súvislosti s činnosťou klienta, pracovno -právnou agendou.
V ďalšom sa bude jednať o komplexné zastupovanie klienta voči tretím subjektom podľa 
konkrétnych požiadaviek klienta, ako aj procesná obrana klienta v sporoch s tretími subjektami - 
súdnymi aj mimosúdnymi.
2. Advokát je povinný na základe tejto zmluvy poskytovať klientovi právne služby v zmysle Zák. 
č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Právnu pomoc podľa predchádzajúcej vety bude advokát klientovi 
poskytovať za podmienok dohodnutých touto zmluvou v rozsahu podľa potreby klienta.
3.Advokát je pri poskytovaní právnej služby klientovi nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a v ich rozsahu pokynmi klienta.

ČI. II 
Povinnosti klienta

1. Klient je povinný poskytnúť advokátovi alebo jeho zamestnancom bez zbytočného odkladu 
všetky vyžiadané podklady, informácie a dôkazné prostriedky, ktoré sa vzťahujú na vymáhanú 
pohľadávku a sú potrebné pre riadne poskytovanie právnej pomoci podľa tejto zmluvy.

2. Klient je povinný advokátovi bez zbytočného odkladu udeliť písomné splnomocnenie potrebné 
pre poskytovanie právnej pomoci podľa tejto zmluvy. Klient týmto udeľuje svoj súhlas s tým,
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aby advokát v prípade potreby splnomocnil na jednotlivé úkony právnej pomoci iného advokáta 
alebo advokátskeho koncipienta.
3. Klient je povinný poskytnúť advokátovi odmenu za právnu pomoc podľa čl. IV tejto zmluvy.
4. Klient okrem vyššie uvedeného zaväzuje najmä:

- vystaviť plnú moc na mimosúdne alebo súdne riešenie prípadu ako i plnú moc na riešenie 
prípadu pred príslušným orgánom podľa pokynu advokáta
poskytovať advokátovi potrebnú súčinnosť(najmä predložiť a zabezpečiť všetky podklady 
týkajúce sa prípadu)

- poskytnúť advokátovi pravdivé a úplné informácie vzťahujúce sa na konkrétny prípad tak, 
aby mohol riadne zistiť skutkový a právny stav veci
bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní informovať advokáta o nových 
skutočnostiach vzťahujúcich sa k riešenému prípadu
zabezpečiť spoluprácu a súčinnosť svojich pracovníkov pri činnosti advokáta podľa tejto 
zmluvy
neodovzdávať informácie o dohodnutých činnostiach a postupoch v jednotlivých 
prípadoch tretím osobám a zachovať ich dôvernosť

Čl. III 
Povinnosti advokáta

1. Poskytnúť klientovi komplexnú právnu službu, čím zmluvné strany rozumejú najmä 
poskytovanie právnych rád, alebo rozborov, zastupovanie v konaní pred tretími subjektami, 
súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, predkladanie vyjadrení a podaní, 
posudzovanie návrhov zmlúv, resp. posúdenie návrhov predložených zmluvnými partnermi 
klienta.
2. Právnu pomoc podľa predchádzajúcej vety bude advokát klientovi poskytovať za podmienok 
dohodnutých touto zmluvou v rozsahu podľa potreby klienta. V cene mesačného paušálu podľa 
tejto zmluvy sú zahrnuté všetky služby advokáta bez obmedzenia podľa potrieb klienta.
V prípade uskutočnenia súdneho konania má advokát nárok na zaplatenie zálohy, a to výlučne na 
hotové výdavky vynaložené advokátom.
3. Advokát je povinný poskytovať právnu pomoc účelne a hospodárne v rámci príkazu klienta. 
Pri poskytovaní právnej pomoci je advokát povinný i oprávnený postupovať podľa zákona č. 
132/1990 Zb. o advokácii a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
4. Advokát i jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.
5. Advokát sa zaväzuje informovať klienta o postupe v jednotlivých prípadoch a výkone právnej 
pomoci.

Čl. IV 
Odmena advokáta

1. Za právne služby poskytované na základe tejto zmluvy bola medzi účastníkmi 
v zmysle Vyhl. MS SR č. 163/2002 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov dohodnutá paušálna 
odmena vo výške 70,- € vrátane DPH mesačne. V prípade rozhodnutia príslušného 
orgánu o náhrade trov konania klientovi si tieto trovy po ich zaplatení ponechá advokát, 
s výnimkou trov, ktorých náhrada bola uplatňovaná z titulu hotových výdavkov, ak tieto 
boli v konaní uhradené klientom. Faktúrovať na základe tejto zmluvy bude vždy advokát 
za služby vykonávané v danom mesiaci.
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2. Odmena advokáta za poskytovanie právnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok môže byť 
v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb v znení vyhl. č. 279/2005 Z.z. 649/2005 Z.z. 256/2006 Z.z. dohodnutá 
samostatne.

3. V prípade súdneho vymáhania nárokov klienta budú advokátovi trovy právneho zastúpenia 
v súdnom konaní uhradené dlžníkom v rámci náhrad trov konania na základe rozhodnutia súdu.
V prípade, že z dôvodov na strane klienta mu náhrada trov právneho zastúpenia v súdnom konaní 
nebude súdom priznaná, klient je povinný tieto trovy advokátovi uhradiť, a to vo výške tarifnej 
odmeny v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v znení vyhl. č. 279/2005 Z.z. 649/2005 Z.z. 256/2006 Z.z.,podľa 
počtu vykonaných úkonov vo veci, ak sa advokát s klientom nedohodne inak.

4. Advokát má popri odmene za poskytovanie právnej pomoci tak isto nárok na náhradu 
hotových výdavkov (napr. súdne, správne a notárske poplatky, kolkové známky) a iných 
nákladov (napr. cestovné náklady), ktoré ním budú účelne vynaložené pri poskytovaní právnej 
pomoci.
5. Klient sa zaväzuje odmenu za poskytovanie právnej pomoci, vrátane vynaložených hotových 
výdavkov a iných nákladov, advokátovi uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry, 
alebo vzniku nároku na jej vyplatenie.

ČI. V
Doba platnosti a ukončenie zmluvy

1. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a uzaviera sa na dobu 
neurčitú.
2. Zmluvu možno vypovedať bez uvedenia dôvodu oboma zmluvnými stranami.
3. Výpovedná doba je 6 mesiacov. Začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede, ktorá musí byť v písomnom vyhotovení.

ČI. VI 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, pred 
podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu, na znak čoho pripájajú svoj 
vlastnoručný podpis.

V Pov.Bystrici, dňa 01.08.2013 V Pov.Bystrici, dňa 01.08.2013
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