IRÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
(ďalej len „zmluva")

uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a o zmene a doplnení zá^ona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s 8117
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")
medzi zmluvnými stranami:

Weis & Partners s.r.o.

so sídlom:Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:47 234 776
DIČ:2023304470
IČ DPH:SK2023304470
bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:SK95 0200 0000 0039 9072 9557
SWIFT:SUBASKBX
e-mail:info@akw.sk

advokátska kancelária zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka
číslo 76822/B
v mene advokátskej kancelárie zmluvu uzatvára:

JUDr. Peter Weis, advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 5884 a konateľ spoločnosti
/ďalej len „advokátska kancelária"/

Poľnonákup TATRY, a.s.
so sídlom:Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
IČO:36 447 927
DIČ:2020021058

IČ DPHSK2020021058
bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:SK97 3100 0000 0043 1018 4800
SWIFT:LUBASKBX
e-mail:pntatry@pntatry.sk
v mene Pofnonákup TATRY, a.s. zmluvu uzatvára: Ing. Richard Štrauch, predseda predstavenstva

/ďalej len „klient"/
v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet zmluvy

1.1

Na základe tejto zmluvy sa advokátska kancelária zaväzuje klientovi poskytovať právne služby
a klient sa zaväzuje advokátskej kancelárii uhradiť odmenu dohodnutú v článku III. tejto zmluvy.

1.2

Samotný obsah a rozsah právnych služieb stanovuje článok II. tejto zmluvy.

Článok II.
Obsah a rozsah právnych služieb

2.1Poskytovanie právnych služieb spočíva najmä v súčinnosti pri audite klienta t.j. (posúdenie
právnych vzťahov, posúdenie investičných zámerov, právne analýzy, právne rozbory,
stanoviská, pripomienkovanie dokumentov, posúdenie právnych rizík, posúdenie súdnych
sporov).

2.2Advokátska kancelária je povinná:
a)poskytovať právne služby v súlade s odbornou starostlivosťou a v úzkej spolupráci
s klientom

b)poskytovať právne služby v súlade s požiadavkami klienta, ak si klient uvedenú požiadavku
výslovne vymieni a advokátskej kancelárii ju na požiadanie písomne potvrdí
c)poskytovať právne služby v súlade so záujmami klienta, ktoré advokátska kancelária pozná
d)oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré advokátska kancelária zistila pri plnení svojich
záväzkov podľa tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu požiadaviek klienta, ktoré
sa týkajú dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou
e)odovzdať klientovi všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo nehmotné hodnoty, ktoré
sú v súlade s účelom tejto zmluvy výsledkom poskytovania právnych služieb, a to buď
v tlačenej, prípadne v elektronickej podobe - podľa požiadaviek klienta
f)dodržiavať ďalšie zásady uvedené v tomto článku.
2.3Klient je povinný:
a)odovzdať advokátskej kancelárii všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo nehmotné
hodnoty potrebné na riadne poskytovanie služieb, a to buď vtlačenej, prípadne v
elektronickej podobe - podľa požiadaviek advokátskej kancelárie
b)poskytnúť advokátskej kancelárii všetky informácie potrebné na riadne poskytovanie
právnych služieb, a to včas a bez zbytočného odkladu
c)uplatňovať práva a povinnosti podľa tohto bodu včas a s odbornou starostlivosťou
d)dodržiavať ďalšie zásady uvedené v tomto článku.
2.4Advokátska kancelária je povinná poskytovať právne služby prostredníctvom vlastných
advokátov, ktorí sú zároveň konateľmi advokátskej kancelárie, prostredníctvom
spolupracujúcich advokátov, prostredníctvom poverených advokátskych koncipientov alebo
iných zamestnancov advokátskej kancelárie.
2.5Advokátska kancelária a klient sa dohodli, že právne služby sa budú poskytovať počas
pracovných dní; teda pondelok - piatok v dobe od 8.00 hod. - 16.30 hod. (okrem dní
pracovného pokoja) (ďalej len „pracovná doba advokátskej kancelárie"); a podľa dohody
s klientom aj mimo pracovnej doby advokátskej kancelárie.
2.6Advokátska kancelária sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôležitých údajoch
o klientovi s ohľadom na ochranu bankového, obchodného resp. iného tajomstva chráneného
zákonom.

2.7 Advokátska kancelária poskytuje právne služby klientovi v zmysle tejto zmluvy na základe
písomných požiadaviek klienta. Klient sa zaväzuje vystaviť advokátskej kancelárie písomnú plnú
moc podľa potreby na zastupovanie v právnej veci uvedenej v bode 2.1 tohto článku.

Článok III.
Výška a splatnosť odmeny za poskytovanie právnych služieb

3.1Klient sa zaväzuje uhrádzať advokátskej kancelárii za poskytovanie právnych služieb odmenu
nasledovne:

hodinová odmena vo výške 80,- EUR bez DPH za každú hodinu vynaloženú na
poskytovanie právnych služieb (ďalej len „hodinová odmena"). Zmluvné strany sa

dohodli, že pri poskytovaní dohodnutej právnej služby sa bude hodinová odmena deliť
na začaté štvrťhodiny.
(ďalej aj ako „odmena").

3.2Vzhľadom na to, že advokátska kancelária je platcom DPH, je oprávnená fakturovať každú
odmenu podľa tohto článku vrátane DPH vo výške podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3.3Odmena sa uhrádza za kalendárny mesiac trvania (resp. účinnosti) tejto zmluvy. V odmene sú

zahrnuté úkony právnej služby, ktoré boli advokátskou kanceláriou realizované (resp.
poskytnuté) v danom kalendárnom mesiaci, náhrada hotových výdavkov účelne a
preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb ako aj náhrada za
stratu času v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky.
3.4Odmena advokátskej kancelárie je splatná na základe faktúry - daňového dokladu
vystaveného advokátskou kanceláriou za všetky úkony právnej služby poskytnuté v danom
kalendárnom mesiaci. Podkladom k zaplateniu faktúry je výkaz poskytnutého právneho
poradenstva (ďalej len „výkaz") odsúhlasený povereným zamestnancom klienta. Vo výkaze sa

advokátska kancelária zaväzuje uviesť časovú špecifikáciu poskytnutého právneho
poradenstva v členení na hodiny, resp. začaté štvrťhodiny, účelne vynaložené na vybavenie

konkrétnej dohodnutej veci v rozsahu tejto zmluvy. Klient nie je povinný objednať si právne
služby v rozsahu zodpovedajúcom výške maximálnej odmeny uvedenej v či. V bod 5.2 zmluvy.
3.5V prípade omeškania s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku klienta voči advokátskej
kancelárii v zmysle ustanovení tejto zmluvy má advokátska kancelária nárok na úroky
z omeškania v sadzbe určenej podľa 51 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

3.5 Dohodnutá splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia klientovi. Faktúra
vystavená advokátskou kanceláriou musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3.7Advokátska kancelária sa zaväzuje doručiť faktúru s výkazom klientovi najneskôr do 5 dní od
jej vystavenia v dvoch rovnopisoch na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.
3.8Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom „FAKTÚRA". Faktúra musí

byť odoslaná formou doporučenej zásielky. Faktúra, ktorá nemá náležitosti daňového dokladu

alebo obsahuje nesprávne vyfaktúrované údaje, bude vrátená na prepracovanie
Predávajúcemu. V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením
klientovi vo forme doporučenej zásielky.

Článok IV.
Doručovanie

4.1Všetky jednostranné úkony (písomnosti), pre ktoré táto zmluva požaduje písomnú formu, sa
doručujú prostredníctvom poštového doručovateľa, do vlastných rúk a s doručenkou.
Písomnosti doručované prostredníctvom poštového doručovateľa sa doručujú vždy na adresu
sídla klienta, ktorý je zmluvnou stranou.
4.2Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za

deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát
o jej obsahu nedozvedel.
4.3Ak sa adresát v mieste doručenia nenachádza a zásielku neprevezme, za deň doručenia sa

považuje piaty kalendárny deň od odovzdania písomnosti odosielateľom na poštovú prepravu,
pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát ojej obsahu
nedozvedel.

4.4Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát
povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
4.5Písomnosti doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy, ktoré si
' zmluvné strany pri vzájomnom styku navzájom uviedli. Písomnosť doručovaná formou

elektronickej pošty sa považuje za doručenú nasledujúci deň po odoslaní písomnosti.
4.5

Pravidlá pre doručovanie písomností platia aj pre doručovanie faktúr v listinnej forme, pričom
pre účinné doručovanie faktúr sa nevyžaduje doručovanie do vlastných rúk a s doručenkou.

Článok V.
Účinnosť zmluvy

5.1Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády
Slovenskej republiky. Advokát berie na vedomie povinnosť klienta zverejniť túto.
5.2Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti

zmluvy do 31.12.2020 alebo do vyčerpania celkovej odmeny dohodnutej vo výške 14 999,bez DPH (slovom štrnásťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť eur bez DPH), v závislosti od toho,
ktorá zo skutočností nastane skôr.

5.3Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán formou písomných
očíslovaných dodatkov, ktoré nesmú byť v rozpore s 518 zákona o verejnom obstarávaní.

5.4Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť
doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje
okamihom, keď prejav vôle odstúpiť od tejto zmluvy dôjde druhej zmluvnej strane.
5.5Advokátska kancelária je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak klient svojím
vedomým konaním sťažuje možnosť jeho efektívneho právneho zastupovania advokátskou
kanceláriou. Advokátska kancelária je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak by klient
svojím konaním, nekonaním, prípadne zámerným zamlčovaním informácií dôležitých pre
riadne plnenie povinností advokátskej kancelárie podľa tejto zmluvy (prípadne poskytovaním
nepravdivých informácií) narušil vzájomnú dôveru medzi ním a advokátskou kanceláriou.
5.5 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného prejavu vôle odstúpiť
od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Dňom účinnosti odstúpenia sa táto zmluva zrušuje,

pričom zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu vysporiadať medzi sebou svoje
vzájomné záväzky a pohľadávky.
5.7 Advokátska kancelária je oprávnená pozastaviť poskytovanie právnych služieb klientovi
v prípade, ak klient mešká s úhradou čo i len časti splatnej odmeny, a to až do doby úplného
uhradenia.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

5.1Táto zmluva je uzavretá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a v súlade s platnými a účinnými predpismi Slovenskej advokátskej komory.
6.2Vôľa zmluvných strán na uzavretie tejto zmluvy je slobodná, vážna a bez omylu, čo zmluvné

strany potvrdzujú svojím podpisom na tejto zmluve.
6.3Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu, ktorý považujú sa dostatočne určitý,
porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6.4Klient si vyhradzuje právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu nakoľko ju
považuje za skutočnosť dôverného charakteru. Advokátska kancelária sa zaväzuje toto
ustanovenie rešpektovať a dodržiavať.

6.5Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom päť (5)
rovnopisov dostane klient a jeden (1) advokátska kancelária.
V Bratislave dňa ili^^ C^v Bratislave dňa

^^kup t^try, a.s.
Slavkovská 36
„^*nskacesta30/b Brŕfľ5OfKi01 Kežmarok
ICO: 47234 778 (é 6ŕH $^'•^ ,t0: 36447827, t DPH: SK2020021058
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