
ZMLUVA O POSKYTNUTĺ PRÁVNEJ SLUŽBY A
O POSKYTNUTÍ SLUŽBY VÝKONU ZODPOVEDNEJ

OSOBY
Wolf L Linden s. r. o., so sídlom Medená ul. č. 7, 811 02 Bratislava, identifi

kačné číslo 47 231 742, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69421/B, konajúca konateľom JUDr. Ľubomí
rom Lipovským, na strane jednej (ďalej len „kancelária“)

a

LOZORNO spol. s r. o., so sídlem Hlavná ul. č. 1, 900 55 Lozorno, identifikačné čís
lo 44 852 142, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava
I, oddiel Sro, vložka číslo 59236/B, konajúca konatefom Luciou Hájnikovou, na strane
druhej (ďalej len „klient“)

Čil
Predmet plnenia

1. Kancelária sa zaväzuje klientovi poskytnúť právne služby v rozsahu dohod
nutom s klientom pri poskytovaní kompletného právneho servisu týkajúceho sa pro
cesno právnych vzťahov (zastupovanie klienta v súdnych konaniach pri uplatňovaní
príslušných nárokov), prípadne ďalšie právne služby podľa pokynov klienta.

2. Poskytovanie právnej služby zahřňa všetky činnosti, ktoré sú potrebné na
splnenie predmetu plnenia alebo ktorých vykonanie vyžaduje povaha predmetu pine
na.

3. Kancelária sa zaväzuje pre klienta plniť úlohy zodpovednej osoby na zákla
de tejto zmluvy, pričom sa v súlade s ust. 5 46 zákona Č. 16/2018 Z.z. ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
pisov (ďalej aj ako „tento zákon“) zavazuje pre klienta vykonávať úlohy
v nasiedovnom rozsahu:

a) poskytovať informácie a poradenstvo klientovi a zamestnancom, ktorí vy
konávajú spracůvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto
zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa.ochrany osobných údajov,

b) monitorovať súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medziná
rodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa
ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa súvisiacimi s
ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinnosti, zvyšovania po
vedomia a odbornej prípravy osób, ktoré sú zapojené do spracovatel‘ských
operách a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

c) poskytovať na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na
ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa ust. 5
42 tohto zákona,

d) spolupracovať s úradom pri plneni svojich úloh,
e) plniť úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi

sa spracúvania osobných ůdajov vrátane predchádzajúcej konzultácie pod
ľa ust. 5 43 tohto zákona a podľa potreby aj konzultácie v mých veciach.



Zmluva o poskytnuti siužieb Strana 2

Či. Ii
Odmena za poskytnutie siužieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za poskytnutie právnych
služieb a služieb výkonu zodpovednej osoby vo výške 236 EUR mesačne alebo vo
výške dohodnutej medzi zmluvnými stranami vjednotlivých prípadoch určených kan
celáriou, najmä nie však výiučne v prípadoch časovej náročnosti alebo zložitosti prí
slušnej ved (ďalej len „paušálna odmena“). Zmiuvné strany sa dohodli, že nárok na
paušálnu odmenu vznikne kancelárii po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

2. V súlade s ust. ~ 15 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej repub
liky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb (ďalej len „cit. vyhl.“) má kancelária popri nároku na paušálnu odmenu, nárok
aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v sůvislosti $
poskytovaním právnej služby, najmä na súdne poplatky a mé poplatky, cestovné a
výdavky na znalecké posudky preklady a odpisy, ako aj na náhradu za stratu času
pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom kancelárie (tj.
mimo Bratislavy), za čas strávený cestou do tohto miesta a spät‘ vo výške jednej
šesťdesiatiny výpočtového základu určeného podľa ust. ~ 1 ods. 3 cit. vyhl. za každú,
aj začatú polhodinu za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že hotové výdavky a náhrada za stratu času
budú hradené v skutočnej výške na základe vyúčtovania za predpokladu, že sa
zmluvné strany nedohodnü inak.

4. Klient sa zavázuje paušálnu odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhra
du za stratu času po vzniku nároku podľa tejto zmluvy zaplatíť do sedem dní od do
ručenia faktúry kancelárie na účet kancelárie vedený v Tatra banke, a.s., IBAN 8K88
1100 0000 0029 2884 8833.

5. Klient bene na vedomie, že pne účely určenia nákladov kcnania, ktorých
náhrada sa pniznáva klientovi proti tretej osobe, sa výška odmeny kancelánie určí
podľa ust. o tanifnej odmene cit. vyhl.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra spolu s prípadne ďalšími dohodnutý
mi prílohami budú klientovi zasielané prostredníctvom emailu (ako príloha v „pdf‘
formáte“). Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na ust. ~ 32 ods. 3 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších pnedpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“) v nadväznosti na ust. ~ 71 ods. I písm. b) zákona Č. 222/2004 Z.z. o
dani z pnidanej hodnoty v znení neskorších predpisov, že podpisový záznam kancelá
ne bude na eiektronickej faktúre vo forme scanu pečiatky kancelánie a podpisu advo
káta. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za vierohod
nú a spíňajúcu v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle
ust. ~ 10 zákona o účtovníctve. Dokumenty uvedené v tomto bode budú zasielané na
emailovú adresu klienta.

Či. III
Ďalšje dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu urČitú, ato
do 31. 12. 2020. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou
dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa bodu
2. tohto článku tejto zmluvy alebo odstúpením podľa bodu 3. tohto článku tejto zmlu
vy alebo z důvodov a za podmienok podľa platnej právnej úpravy.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana může túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek
důvodu alebo bez udania důvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace, pričom začina
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plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Výpoveď musí mať písomnú formu
a musí byť doručená zmluvnej strane.

3. Kancelária móže od tejto zmluvy odstúpiť, ak dójde k narušeniu dóvery me
dzi ňou a klientom, alebo ak klient neposkytuje potrebnú súčinnosť; kancelária urobí
tak vždy, ak zistí skutočnosti uvedené v 5 21 zákona Č. 586/2003 Z. z. o advokácii a
o zmene a doplnení zákona Č. 455/1 991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten
ský zákon) v znení neskorších predpisov. Kancelária je povinná počas 15 dní odo
dňa, keď písomne oznámi klientovi odstúpenie od tejto zmluvy, urobiť všetky neod
kladné úkony, ak klient neurobí mé opatrenia.

4. Kancelária je povinná počas 15 dní odo dňa zániku tejto zmluvy, urobiť
všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí mé opatrenia (napr. oznámi kancelárii, že
na splnení tejto povinnosti netrvá) alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne
inak. Po zániku tejto zmluvyje kancelária povinná bez zbytočného odkladu odovzdať
klientovi originály všetkých podkladov, ktoré jej klient poskytol alebo ktoré pre klienta
získala od tretích osób.

5. Kancelária je povinná chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pri
tom čestne a svedomito, dósledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať
všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za užitočné. Kance
lána nie je viazaná príkazmi klienta, ak ide o obsah právneho názoru. Kancelária je
oprávnená vyhotovovať si z podkladov od klienta köpfe alebo výpisky nevyhnutné pre
vedenie spisu a dokumentovanie svojej činnosti pre klienta. Kancelária je povinná
vyhotovené kápie a ostatné informácie zabezpečiť tak, aby zabránila ich zneužitiu
tretími osobami. Kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť podľa ust. 5 23 záko
na o advokácU. Kancelária ďalej vyhlasuje, že je poistená pre prípad zodpovednosti
za Škodu podra ust. 515 ods. I veta druhá zákona o advokácü.

6. Klient týmto splnomocňuje kanceláriu, aby ho zastupovala v rozsahu uve
denom vyššie (predmet plnenia), súČasne sa klient zavázuje, že na požiadanie udelí
v tomto rozsahu kancelárii osobitné písomné plnomocenstvo.

7. Klient týmto udeľuje kancelárh súhlas, aby uvádzala klienta v referenciách o
kancelárfl, vrátane uvádzania všeobecných informácil ohľadom druhu právnej služby
poskytovanej podľa tejto zmluvy (ďalej len „veď). Tento súhlas sa nevzťahuje na
zbavenie mlčanlivosti ohl‘adom takých skutkových a právnych okolností veci, na zá
klade ktorých by bob umožnené aj tretím osobám identifikovať skutočnosti týkajúce
sa veci.

Čl. IV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva möže byť zmenená len obojstrannými písomnými číslovanými
zmluvnými dodatkami.

2. Táto zmluva nahrádza všetky precichádzajúce písomné zmluvy uzavreté
medzi zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa spravuje Obchodným zákon
nikom, najmá ust. 5 566 a nasl., zákonom Č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj
dalšími príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomnosti sa pnimerane
použijú ust. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok vznení neskorších
predpisov.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné abe
bo neskór stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na-
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miesto neúčinných ustanoveni a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, kto
rá, pokiaľ je to právne možné, sa Čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy,
pokiaľ pri uzatvárani tejto zmluvy zmluvné strany tůto otázku brali do úvahy.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmiuvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia kiientom spásobom
ustanoveným príslušným právnym predpisom.

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutoČnej a slobodnej váli, ju
podpísali.

V Lozorne, dňa 28. 5. 2018 1~~

Wolf 8~ Linden s. r. o. LOZORNO
advokálska i~a~~e áj a law Cnn Hlavtiá 1: ~ t;v

Mederiá u1 Č - 1~~2 Bratislava IČO•
JUDr. Ľubo4r Lipovský I D Lud~\j-1ájn)ko/,á

Monster 4dpatef
Wolf e\jJn n s. r. o. LOZORÍ\J) spot s r O.


