Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzavretá medzi zmluvnými stranami
podľa § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
a ustanovení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1.
Mandant:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Zastúpená:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
30844789
2020815654
SK 2020815654

(ďalej aj „Klient“ alebo „NBS“)
a
1.2.
Mandatár 1:
Advokát:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

JUDr. Tomáš Borec
Kozia 20, 811 03 Bratislava
30816343
SK 1020160713

a
Mandatár 2:
Advokátska kancelária:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Zastúpená:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o.
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
35886625
SK 2021844418

(Mandatár 1 a Mandatár 2 ďalej spolu len „Advokátska kancelária“)
(Klient a Advokátska kancelária ďalej spolu aj „zmluvné strany“)
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uzavreli ako zmluvné strany po vzájomnej dohode za nasledovných zmluvných podmienok túto
zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „zmluva“):
Preambula
A.
B.

C.

Klient je právnická osoba zriadená zákonom č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorších predpisov.
Klient koná ako žalobcom označený zákonný zástupca žalovanej Slovenskej republiky
(žalovaného štátu) v súdnom konaní vo veci:
žalobcu, ktorým je spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO: 31690904, sídlo:
Garbiarska 2, 040 71 Košice, proti žalovanej, ktorou je 1. Slovenská republika, za ktorú koná
Národná banka Slovenska, IČO NBS: 30844789, sídlo: ul. Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava 1 a žalovanej 2. Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo financií
Slovenskej republiky, IČO MF SR: 00151742, sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, o
náhradu údajnej škody vo výške 32 189 864 eur s príslušenstvom spôsobenej vraj pri výkone
verejnej moci údajným nesprávnym úradným postupom pri dozore (dohľade) nad poisťovňou
Rapid life životná poisťovňa, a.s..
Klient podal v zákonnej lehote dovolanie žalovanej Slovenskej republiky (žalovaného štátu)
proti druhoinštančnému rozsudku Krajského súdu v Bratislave spis. zn. o potvrdení
medzitýmneho rozsudku prvoinštančného Okresného súdu Bratislava I spis. zn. v celom
rozsahu. Označeným rozsudkom Okresný súd Bratislava I rozhodol, že (i) základ nároku
žalobcu na náhradu škody voči žalovanému v 1. rade je daný (pričom žalobcom žalovanou v
1. rade je Slovenská republika konajúca cez Národnú banku Slovenska) a že zároveň (ii) súd
žalobu voči žalovanému v 2. rade zamieta, čím súd zamietol žalobný nárok žalobcu na náhradu
škody voči žalovanej (pričom tou istou žalobcom žalovanou aj v 2. rade bola a je Slovenská
republika konajúca cez Ministerstvo financií SR).
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie
Klientovi advokátskym pracovným tímom (v rozsahu: vedúci tímu a ďalší dvaja členovia
tímu) vo veci právneho zastupovania žalovanej Slovenskej republiky konajúcej cez Národnú
banku Slovenska v dovolacom konaní pred Najvyšším súdom SR vo veci údajnej škody
spôsobenej údajne pri výkone verejnej moci uplatnenej žalobcom spoločnosťou Rapid life
životná poisťovňa, a.s. (IČO: 31 690 904) a prípadné zastupovanie Národnej banky Slovenska
v tejto veci pred Súdnym dvorom EÚ, Európskym súdom pre ľudské práva či Ústavným
súdom SR a v prípadnom ďalšom súvisiacom súdnom alebo inom konaní, ak o takéto
zastupovanie Národná banka Slovenska požiada.

2.2.

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou podľa tejto zmluvy zahŕňajú najmä:

a) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS v dovolacom konaní pred Najvyšším súdom
SR (ak o to NBS požiada).
b) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS pred Ústavným súdom SR (ak o to NBS
požiada).
c) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS pred Európskym súdom pre ľudské práva
(ak o to NBS požiada) zastupovanie NBS v prípade podania sťažnosti na ESĽP.
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d) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS pred Súdnym dvorom Európskej únie (ak o
to NBS požiada). Napr. ak by sa NS SR obrátil na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou
otázkou a bolo by potrebné vyjadriť sa za NBS.
e) Ďalšie úkony právnej služby (ak ich bude potrebné vykonať vzhľadom na vývoj
konania a na požiadanie NBS). Napr. podanie sťažnosti na postup NS SR pre
prieťahy v konaní podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
f)

Zastupovanie SR konajúcej cez NBS v prípadnom ďalšom konaní pred
všeobecnými súdmi SR (ak o to NBS požiada).

2.3.

Advokátska kancelária vykoná ktorýkoľvek úkon právnej služby podľa tejto zmluvy na
základe pokynu a požiadavky Klienta, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.4.

Ak poskytovanie právnych služieb vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene Klienta,
Klient sa zaväzuje vystaviť Advokátskej kancelárii včas plnomocenstvo na právne zastúpenie,
alebo podpísať Advokátskou kanceláriou vystavené plnomocenstvo.

2.5.

Advokátska kancelária sa zaväzuje odovzdať písomné vyjadrenia určené súdu vypracované
v potrebnom počte vyhotovení najneskôr v termíne určenom súdom. V prípade iných výstupov
požadovaných v rámci súdneho konania Národnou bankou Slovenska (rôzne návrhy,
stanoviská, právne analýzy...) najneskôr v termíne určenom Klientom.

2.6.

Uvedené výstupy budú po podaní na súd odovzdané/doručené tiež v písomnej listinnej podobe
ako aj v elektronickej podobe na adresu kontaktnej osoby Klienta, alebo v prípade osobného
doručenia odovzdanie a prijatie
písomného výstupu bude potvrdené podpisom
odovzdávajúceho a podpisom preberajúceho.

2.7.

Advokátska kancelária od prevzatia plnej moci od Klienta postupuje v právnej veci s odbornou
starostlivosťou, samostatne, iniciatívne, bez časových prieťahov. Advokátska kancelária je
povinná Klienta priebežne informovať o stave veci a na požiadanie Klienta kedykoľvek mu
bez zbytočného odkladu poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa veci.

2.8.

Advokátska kancelária je povinná pri poskytovaní právnych služieb chrániť a presadzovať
práva a záujmy Klienta a riadiť sa pokynmi Klienta. Ak sú pokyny Klienta v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi Advokátska kancelária viazaná, o čom
Klienta vhodným spôsobom poučí.
Advokátska kancelária nesmie uznať uplatnený nárok žalobcu (protistrany) a ani nesmie vziať
späť dovolanie ani akýkoľvek iný vykonaný právny úkon bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Klienta, vydaného v listinnej podobe a podpísaného za Klienta na rovnakej úrovni ako
je za Klienta podpísaná táto zmluva.

2.9.

2.10.

Advokát z pracovnej skupiny (čl. II bod 2.1 zmluvy) sa pri vykonávaní jednotlivých úkonov
právnej služby môže dať zastúpiť iným advokátom z Advokátskej kancelárie s porovnateľnou
praxou, znalosťami a skúsenosťami, ak klient neoznámi Advokátskej kancelárii svoj nesúhlas
s takýmto substitučným zastúpením.
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2.11.

Klient sa zaväzuje poskytovať Advokátskej kancelárii bez zbytočného odkladu pravdivé
a úplné informácie, listinné podklady ako aj inú súčinnosť, ktoré sú potrebné pre riadne
plnenie záväzkov Advokátskej kancelárie podľa tejto zmluvy. Na uvedený účel postačuje
požiadavka Advokátskej kancelárie, ktorá bude Klientovi doručená v elektronickej podobe
(faxom alebo e-mailom), a to najmenej dva pracovné dni pred dňom, kedy má Klient
požiadavku Advokátskej kancelárie splniť. V prípade, ak požiadavka Advokátskej kancelárie
bude spočívať v spolupôsobení Klienta, ktorého obsahom bude ústne vysvetlenie, informácia
alebo/a konzultácia, postačuje telefonická alebo priama ústna požiadavka kontaktnej osoby
Advokátskej kancelárie.

2.12.

Klient sa zároveň zaväzuje zaplatiť Advokátskej kancelárii odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy
za skutočne vykonané úkony právnej služby, ktorých vykonanie Klient požadoval.
Článok III.
Doba trvania zmluvy

3.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania súdnych konaní vo veci podľa čl. II bodu 2.2. tejto
zmluvy, ak o takéto zastupovanie Klient písomne požiada Advokátsku kanceláriu.

3.2

Táto zmluva môže byť ukončená kedykoľvek písomnou dohodou Klienta a Advokátskej
kancelárie podpísanou za zmluvné strany na rovnakej úrovni ako je podpísaná táto zmluva.

3.3

Klient je oprávnený túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu čiastočne alebo
v celom rozsahu s výpovednou lehotou päť (5) dní odo dňa doručenia písomnej výpovede
Advokátskej kancelárii, je však povinný Advokátskej kancelárii uhradiť odmenu za vykonanú
prácu. Advokátska kancelária je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy iba za podmienok
ustanovených v § 21 a § 22 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“).. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych
služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť od zmluvy dôjde druhej strane.

3.4

Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo písomná výpoveď sa považujú za doručené,
pokiaľ ich zmluvná strana druhej zmluvnej strane zašle na poslednú známu adresu sídla druhej
zmluvnej strany. Oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo výpoveď sa považujú za doručené
aj v prípade, že zásielka bude vrátená naspäť odosielateľovi, a to dňom uplynutia úložnej
lehoty.

3.5

Pokiaľ Klient vypovie túto zmluvu alebo Advokátska kancelária odstúpi od tejto zmluvy,
považuje sa tento úkon aj za odvolanie všetkých plnomocenstiev zo strany Klienta alebo za
vypovedanie všetkých plnomocenstiev zo strany Advokátskej kancelárie, pričom účinky
odvolania a vypovedania plnomocenstiev nastávajú v deň zániku tejto zmluvy.

3.6

Po vypovedaní zmluvy zo strany Klienta alebo po odstúpení od zmluvy zo strany Advokátskej
kancelárie je Advokátska kancelária povinná vykonať všetky neodkladné úkony a urobiť
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Klientovi.
Zároveň je povinná písomne informovať Klienta o stave jeho záležitosti.
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Článok IV.
Odmena
4.1.

Odmena Advokátskej kancelárie je dohodnutá v zmysle zákona o advokácii a vyhlášky MS SR
č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v
znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 655/2004 Z. z.“).

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária má nárok na hodinovú odmenu za
potrebné a skutočne vykonané úkony právnej služby v súlade s ustanovením čl. IV bodu 4.8
tejto zmluvy (vykonané na základe pokynu Klienta) v sume 0,01 eur (slovom: jeden eurocent)
bez DPH za jednu hodinu právnych služieb.
Hodinová odmena je jednotná za vykonanie akéhokoľvek úkonu právnej služby podľa tejto
zmluvy.
Predpokladané počty hodín k jednotlivým úkonom právnej služby sú nasledovné:
a) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS v dovolacom konaní pred Najvyšším súdom SR:
predpokladaný počet hodín pre vykonanie tohto úkonu právnej služby je stanovený na 201
hodín.
b) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS pred Ústavným súdom SR:
predpokladaný počet hodín pre vykonanie tohto úkonu právnej služby je stanovený na 80
hodín.
c) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS pred Európskym súdom pre ľudské práva, v prípade
podania sťažnosti na ESĽP:
predpokladaný počet hodín pre vykonanie tohto úkonu právnej služby je stanovený na 110
hodín.
d) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS pred Súdnym dvorom Európskej únie, napr. ak by sa NS
SR obrátil na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou a bolo by potrebné vyjadriť sa za NBS:
predpokladaný počet hodín pre vykonanie tohto úkonu právnej služby je stanovený na 75
hodín.
e) Ďalšie úkony právnej služby,
- napr. podanie sťažnosti na postup NS SR pre prieťahy v konaní podľa zákona č. 757/2004 Z.
z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
predpokladaný počet hodín pre vykonanie tohto úkonu právnej služby je stanovený na 18
hodín.
f) Zastupovanie SR konajúcej cez NBS v prípadnom ďalšom konaní pred všeobecnými súdmi
SR:
predpokladaný počet hodín pre vykonanie tohto úkonu právnej služby je stanovený na 140
hodín.

4.3

Odmena za úkony právnej služby podľa bodu 4.2 tejto zmluvy zahŕňa aj hotové výdavky
spočívajúce v cestovných, telekomunikačných a kancelárskych nákladoch.
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4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária má nárok popri odmene podľa bodu 4.2
tohto článku zmluvy aj na podielovú odmenu vyjadrenú v percentách, a to 6,19 % z istiny
sumy žalobcom uplatnených nárokov na náhradu údajnej škody vo výške 32.189.864,- eur.
Advokátska kancelária má nárok na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že
Klient mal plný úspech vo veci. Dosiahnutím plného úspechu vo veci sa rozumie právoplatné
rozhodnutie súdu vo veci, ktoré je konečné a nie je ho možné napadnúť a zvrátiť na žiadnej
súdnej inštancii v Slovenskej republike ani v Európskej únii.

4.5

Podielová odmena podľa bodu 4.4 tohto článku zmluvy môže byť vyplácaná aj formou
čiastkových odmien z celkovej podielovej odmeny na základe dohody zmluvných strán
v prípade preukázateľných pozitívnych výsledkov v prospech NBS a po výslovnom súhlase
Klienta. Dohodnuté čiastkové odmeny sa vyplatia ako preddavky podielovej odmeny, na
ktorú má Advokátska kancelária nárok len za predpokladu, že Klient bude mať plný úspech vo
veci. V prípade len čiastočného úspechu alebo neúspechu vo veci je Advokátska kancelária
povinná prijaté preddavkové platby podielovej odmeny bezodkladne vrátiť Klientovi.

4.6

K dohodnutej odmene podľa bodu 4.2 a bodu 4.5 tohto článku zmluvy bude účtovaná daň
z pridanej hodnoty vo výške podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase
fakturácie.

4.7

Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby poskytované podľa tejto
zmluvy dohodnutú odmenu, a to na bankový účet Advokátskej kancelárie vedený v Tatra
banke, a.s., č. účtu vo formáte.

4.8

Advokátskej kancelárii vzniká nárok na vyúčtovanie a fakturáciu hodinovej odmeny po
každom jednotlivom ukončení poskytovania právnych služieb vymenovaných v čl. II bode 2.2
písm. a) až f) zmluvy.

4.9

Každá faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Klientovi, bezhotovostne, prevodným
príkazom na účet Advokátskej kancelárie v banke. Za splnenie splatnosti sa považuje dátum
odpísania finančných prostriedkov z účtu Klienta.

4.10

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade náhrady trov právneho zastúpenia priznanej súdom
proti žalobkyni táto náhrada trov patrí žalovanej, pričom úkony potrebné na jej vymoženie sú
zahrnuté v podielovej odmene Advokátskej kancelárie a za tieto úkony si Advokátska
kancelária nebude účtovať hodinovú odmenu.

Článok V.
Mlčanlivosť a náhrada škody
5.1.

Advokátska kancelária a Klient sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť v súlade s uzatvorenou
Dohodou o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií zo dňa 14.06.2017 voči tretím
osobám o obsahu tejto zmluvy a o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri
plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy (týmto nie je dotknuté právo Klienta využiť vo
vzťahu k tretím osobám odovzdaný právny rozbor). V prípade úniku informácií
podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti je zmluvná strana, ktorá takýto únik zapríčinila,
povinná nahradiť druhej strane škodu tým vzniknutú.
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5.2.

Advokátska kancelária dáva súhlas Klientovi, aby osobné údaje uvedené v tejto zmluve
spracúval pre svoju potrebu po dobu účinnosti tejto zmluvy a jej úschovy a archivácie podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov NBS. Tento súhlas možno
odvolať pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety len po predchádzajúcom písomnom
súhlase Klienta.

5.3.

Advokátska kancelária zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb podľa tejto zmluvy, a to v súlade so zákonom o advokácii.

5.4.

Mandatár 1 vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom
advokácie v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej Slovenskou advokátskou komorou
s limitom poistného plnenia ,- eur. Mandatár 2 vyhlasuje, že má uzatvorenú samostatnú
poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie
s poisťovňou s limitom poistného plnenia ,- eur.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1

Kontaktnou osobu za Klienta je: , resp. ním poverené osoby (ďalej len „oprávnené osoby
Klienta“). Na účely tejto zmluvy, ak ide o zamestnanca Klienta, postačuje ústne poverenie; ak
ide o osobu, ktorá je v súvislosti s predmetom zmluvy v inom v právnom vzťahu ku Klientovi,
postačuje poverenie doručené Advokátskej kancelárii v elektronickej podobe (faxom, emailom). Oprávnené osoby Klienta budú za Klienta vydávať Advokátskej kancelárii záväzné
pokyny na vykonávanie jednotlivých prác v rozsahu článku I tejto zmluvy.

6.2

Kontaktnou osobou za Advokátsku kanceláriu je: (ďalej len „kontaktné osoby Advokátskej
kancelárie“). Klient je uzrozumený s tým, že čiastkové práce môžu byť vykonané
ktorýmkoľvek advokátom z Advokátskej kancelárie za podmienky, že o tom rozhodne
niektorá z kontaktných osôb Advokátskej kancelárie.

6.3

Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len
formou písomných priebežne číslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami
obidvoch zmluvných strán, respektíve ich oprávnenými zástupcami.

6.4

Táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona
o advokácii (zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), Občianskeho zákonníka a ostatných
relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.5

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa strany prioritne zaväzujú riešiť spor
dohodou na úrovni oprávnených zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany
nedohodnú, rozhodným súdom bude príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike.

6.6

Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy
podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z.
v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka
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(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho
zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Advokátska kancelária
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr Advokátskej
kancelárie doručených Klientovi, pričom Advokátska kancelária tiež disponuje písomným
súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za Advokátsku kanceláriu) na zverejnenie jej
údajov v tejto zmluve a vo faktúrach Advokátskej kancelárie, a to zverejnenie Klientom počas
trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k
informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Klienta.
6.7

Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných
strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) Klienta [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2
Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám].

6.8

Prílohami tejto zmluvy sú kópie dokumentov, ktoré Klient poskytol Advokátskej kancelárii
pred podpisom tejto zmluvy, a to kópia medzitýmneho rozsudku prvoinštančného Okresného
súdu Bratislava I spis. zn., kópia druhoinštančného rozsudku Krajského súdu v Bratislave
spis. zn. a kópia dovolania žalovanej proti celému druhoinštančnému rozsudku Krajského
súdu v Bratislave spis. zn. .

6.9

Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia
dostane Klient a dve vyhotovenia dostane Advokátska kancelária.

6.10

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných
strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s
ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Klient:

Advokátska kancelária:

V Bratislave, dňa 17.07.2017

V Bratislave, dňa 17.07.2017

..............................................

..............................................

..............................................
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