
Zm|uva o poskytovanÍ právnych služieb
uzavretá podlâ ustanovení ziákona č . 586/2003 Z. z. o advokácií a

o zmene a doplneni zâkona č.455ll99l Zb. o Živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskoľších zmien a doplnkov

medzi:

adYokátskou kanceláriou:

â klienÍom:

KÂTONÄ - Advokátska kanceláľia. s.ľ.o.
IČo:47237074
IČ DPH: SK2820010402
so sídlom: M. Matunáka l l, 940 0l Nové Zámky, Slovenská ľepublika
konajúcou pľostrednícwom konatelä: JUDr. lng. Gabriel Katona, PhD., LLM
advokáta zapísaného v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou
komorou pod č. 5809
(v ďalšom iba ako ,,advokátska kancelária.. alebo ,'spoločnosť.. a konatel'v dälšom iba
ako 

',advokát")

Základná škola Fľantiška Rákócziho II. s lyučovacím jarykom maďaľským
IČo:3786l174
D|Č:2021627663
so sídlom: V. Palkovicha 3, 946 03 Kolĺáĺovo, SR
konajúci prostľeđníctvom: PaedDr. Judit Bagita, riaditelka školy
(v dälšom iba ako 

',klient")takto:

Pľeambula
KATONA _ Advokátska kancelária, s.r.o., je spoločnosť, ktoľá je oprávnená poskytovať právne
služby podl'a zákona č. 58612003 Z'z. o advokźrcii a o Zmene a doplniní zâko;a č.'455l1ggl zb.
o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zâkon) v zneni neskorších zmien a doplnkov (v d'alšom iba
ako 

',zákon 
o advokácii").

I.
/l/' Advokátska kancelrĺĺía sa zavazvje počas účinnosti tejto zmluvy poskýovať klientovi právne

služby vo veci:
a) pľacovnopľávnych vecí klienta.

II.
/l/' V súvislostí s poskyovaním právnych služieb podlä tejto zmluvy sa klient zav'đnlje ĺiadne

a včas poskytnliť advokátskej kancelárii všetĘ potrebné inťormácie, vydať originál' rovnopis,
úradne overený odpís (fotokópiu) listiny/listín, poskýnúť inú nelyhnutnú sričinnosť a udeliť
plnomocenstvo na svoje zastupovanie.

/2/. Advokátska kancelária nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne klientovi ým, Že klient poskýol
nesprávne alebo neúplné informácie alebo informácie neposkytol v dostatočnom čarouo-
predstihu.

/3/. Advokát konajúci vmene ana účet spoločnosti pri plnení tejto zmluvy je podlä právneho
posúdenia konkétnej situácie opľávnený, po r.yjadrení klienta, sám rozhodnúť o uzavretí
zmieru, uznaní alebo vzdaní sa nároku, o podaní návrhov a žiadostí, opravných prostriedkov,
ich vzdaní sa, o lymáhaní narokov, prijímaní splnených nárokov a podobne. V prípade, ak si
niektoý úkon (napľ. podanie opravného prostriedku) klient ýslovne lyżaduje, musí o tom
pľedložiť písomnú žiadosť spoločnosti, v opačnom pľípade platí, že na tomto úkone klient
netrvá.

/4/. Podpisom Ęto zmluly klient lyjadruje svoj súhlas s ým, aby sa spoločnosť pri jednotliých
úkonoch poskýovania právnych služieb podl'a tejto zmluvy dala zastupiť iným advokátom
alebo advokátskou kanceláriou, resp. advokátska kanceláriaje opľávnená udeliť plnomocenstvo
advokátskemu koncipientovi alebo inému zamestnancovi spoločnosti.

/5/. Spoločnosť nezodpovedá klientovi za konečný výsledok v konkrétnej právnej veci, v ktoĘ mu
posk}tuje právne služby na základe tejţo zmluvy.



t6t. Klientje uzrozumený s dm, Že pri premlčaní mu pľináleŽiaceho práva nieje moŽné ho úspešne
uplatniť na súde v pľípade námietky premlčania.

llt. Advokátska kanceláľia a klient sa dohodli na hodinovej odmene za poskýovanie právnych
služieb podl'a tejto zmluly tak, že odmena je 70,-€ zá każdí zač,ati hoâinu posŕyovánia
právĺych služieb aje splatná na základe faktury lystavenej spoločnostbu
Pri konaniach vedených pľed súdom patrí úspešnému účastníkovi takéhoto konania podl'a
ustanovenia Ş l42 zâkona č.9911963 Zb. _ občiansky súdny poriadok nâhrada tľov právneho
Zastúpenia. V pľípade úspechu kJienta, âko účastníka v konani, v ktorom mu bude pr\znanźt aj
nĺá}rada.trov právneho zastúpenia, patrí spoloěnosti náhrada trov pľávneho zastúpenia v celej
sume pľiznanej súdom a trĺto skutočnosť nemá žiadny vplyv na odmenu spoločno.iĺ .1".1 plut"nä
na základe tejto zmluvy. Klient zároveň prehlasuje' že bol spoločnosťou poučený, ž" oa'"nu
spoločnosti (advokáta) pľi náhľade trov konania sa určuje podl'a ustânoveni vyhlášky o
základnej sadzbe tarifnej odmeny.
Pri úkonoch pnĺvnej služby vykonávaných mimo sídla advokátskej kancellĺrie, za čas strávený
cestou do tohto miesta a späť patrí advokátskej kancelárii nźlhrada za stratu času podlá
ustanovenia Ş l7 vyhlášky.
Advokáßka kancelária má popri nároku na odmenu podlä tejto zmluvy, aj nráľok na náhradu
h9toţch ţdavkov účelne a preukrŁatelhe ĺynaložených v sívislosti s pośkytovaním právnej
služby pre klienta, najmä na náhradu súdnych poplatkov a iných poitutkou, ńâh.uau
cestovného, nźlhradu za preklady, tlmočenie, odpisy, rovnopisy, äverené fotokópie,
telekomunikačné výdavky, ýdavky na znalecké posudky' Na ýšiu_ nahľady preukázanýcń
c9ştov1Ý9h výdavţov sa vďahujú osobitné predpisy, a to zákon č. 28312002 Z.ź.'' o cestovnţch
nĺáhradách v znení neskorších predpisov.
Klient je uzrozumený s ým, Že v pľípade neúspešného skončenia konkrétnej pľávnej veci je
klient povinný zaplatiť náhradu trov konania. odmena advokátskej kancelárĹ poáĺ'u t".jio
zmluvy dm nie je dotknuĹĺ.
V dohodnutej odmene, náhradách a ţdavkoch, na ktoré má spoločnosť podlä tejto zmluvy
nrĺľok, nieje zahrnutá zákonom stanovená daň z pridanej hodnoţ.
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Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Spoločnoď, ako i klient sú oprávnení túto zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu,
pričom účinnosť ýpovede nasüĺva dňom jej doľučenia druhej zmluvnej strane.

latnosť a liěinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
si tuto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu, ktoqy' je pĘavom ich
plne porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovolhe

V Nolých Zámkoch dńa l 7. 02. ]0l 5
z^ľ'l]Dlţl Št(olł nłţTsx^ rlĺóouo ĺ

s ţrylcovAcĺ]''l JÁ',Yl(o MóÁrsKÝTţl
lL nĺxoczl f[Rrfic ALjĺPl!Íol./l

v. PALl(ovlcHA ţ 9{ó oJ Ko novo
/) llp/l ţ lţll14

/ 
'/.^łe)Základná ŠŔola FrantiŠka Rákócziho ll.

s r1łrčovacím jazykom maďarským
PaedDr. Judit Bagita

v
Táto zmluva je lyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktoĘich každâ zmllvnâ strana obdrží po jednom
rovnoptse.
Táto zmluva nadobúda p
Učastníci prehlasujú, Že
slobodnej a vrížnej vôle
podpisujú.

t2/.
/3/,

KATONA_A a, s.r.o.

2

JUDr. Ing' Gabĺiel Katona, PhD.' LLM


