
Rámcová zmluva o poskyovani pálnrch §lužieb

LEGAL PolNT

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzávíetá v Zn}sl€ § 566 a na§l,.obchodného á.l(onnlka 

-

advokÁtom: LEGAL POINT s.r,o,
advokátska kaílcelária
so sidlom: Nemocničná 979, 0l7 ol Považ§ká By§trica
zast.; JUDi. Lucia Bušfy - konatel' a advokát zapísaaý v zomame advokátov sAK
pod č. 544l
lčo: 4,t 253 4g5
Ič DPH: sK2024o35244
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
IBAN: SK58 l l00 0000 oo29 279l 0025
Registrácia: oR oke§ného súdu Trenčín, oddiel: sro, vložka č.: 30072/R
(d' alej len,, adý o hi í'' )

a

Nemocnica s poliklinikou Myjava
so sídlom: Staromyjavská 59, 907 0l Mviava
1ast.: PhDr, Elena Štefiková. MPH - poverená riadením NsPIco: 00 6l0 72l
Ič DPH: sK202l039988
IBAN: sK98 8l80 0000 0070 oo5l 0627
(ďalej len ako ,, Hient" alebo ,, ťsP '')

klicntom:

za nasledovných podmienok:

Predmel'r-Iu*-],. predmetom tejto znluvy je úprava podmienok páskytovania právnych služieb advokátomKlle ovl, ťredmeílé služby bude advokát poskyovať najmá íormou poskínutia odbomevzdelaného zamestnanca - advokátskeho. ko;cipienta, ktorý Ua. 
" 

.lar,i triJ"t" k di§pozíciipodťa potreby klienta najviac však 8 hodín mesáčne, inuk ii,r, Ura. p""t|"""i'na dial'ku, a tov c€|kovom rozsahu do 25 hodín mesačne. Do úvahy pripadá aj polr"i"ni"'ineno uauokátu, ito"Y
však musí právne služby už posk}tovať o§obne (nie.;i opravnenY zverit poskytovanie pravnych
služieb svojmu zarnestnancovi ani žiadnej inej uj k"Ó' odio-" ,p0.oUii"j'osoÚ"j. rraun" stuZUy
budú poskyované aj v súvislosti so súdrrym á eiekučným rymáianim poiiuáaíot kli"ntu uoei
tretim subjekov podIa konkétnych požiadaviek a pokynov kÍienta.

1;,, , td"::*lir*inný na záklaáe tejto zmluvý poikyovať klientovi právne služby v zmysle
áaK, c. )óó/2UUJ Z.z, o advokácii a o zmene a dop|není ďalších zákonov. Právne s|uiby pódlapredchádzajúcej vety bude advokát klientovi p;sk}tovať - poarni"not Átoanuqých toutozmluvou v lozsahu podl'a potreby klienta.
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Rámcová zíniuva o posk),tovani pnivnych 5luž.b

..:,1,1lf.,,n,

3. .. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb klientovi nezávislý, je viazaný všeobecne
áváznými prámyni predpismi, a v ich rozsahu aj pokynmi klienta.

čt.II
povinnosti klienta

l:,,, 5|i:"| 
j" povinný. poskymúť advokítovi bez zb},točného odkladu všetky vyžiadané

podklady. informácie a dókazné prostriedky, koré sa vďahujú na vymáha|lú pohl.adávku a sú
potrebné pre ňadne poskytovanie právnych služieb podIa tejto-zmluvy,
2, ,Klient je povinný advokátovi alebo jeho zamestnancom bezodkladne oznamovať
čiastočné. alebo úplné uhradenie pohťadávky rTmáhane.j prostrední"wo. uJuoxatu u ,aror"n
mu za§lať \"ýpis z účfu preukazujúci tuto úhrudu.

3. Klient je povinný advokátovi bez zb}točného odkladu udeliť písomné splnomocnenie
potrebné pre posk}tovanie právnych s|užieb podl.a rejto.anluvy, Klient rýmto udefue svoj súhlas
s_:lm,.aby, advokát 

,v. 
pripade potreby splnómocnil'na jednÚIivé úkony pravneJ ituZUý inelo

advokáta alebo advokátskeho koncipienta.

4. Klientje povinný uhradiť advokátovi odmenu za prá!Ťe služby podl'a čl. IV tEto zmluvy.
5. Klient sa okem vyšši€ uvedeného zaviizuje najmá:- vystaviť plnú moc na mimosúdne alebo súdne riešenie pripadu ako i plnú moc na riešenie

prípadu pred príslušným orgánom podl.a pokynu advokáu,- po:|r9uuť 
. advokátovi potrebnú súčinnosť (najma predložiť a zabezpečiť všetky

podklady týkajúce §a pripedu),
- na požiadanie advokáta mu uhradiť zálohtr na hotové Yýdavky, kto.é vmiknú advokátovi

v súvislosti so súdnym konaním, v ktorom tento zastupuje klienta,_ poskytnúť advokátovi pravdivé a úplné informácie vzi'ahujúce sa na konkétny prípad tak,
aby mohol riadne zistiť skutkový a pnálrry stav veci,- b€z. zb}ločného odkladu -,najnesk6r do ťoch (3) dní - informovať advokáta o nov,ých
skutočnostiach vďahujúcich sa k riešenému prípadu,- zabezpďiť spoluprácu a súčinnosť svojich pracovníkov pri činnosti advokáta podl'a tejto
zmlulry,

_ neodovzdávať informácie o dohodnutlch činnostiach a postupoch vjednotli\.ých
prípadoch tetím o§obám a zachovať ich dóvemosť,

čt, uI
povinno§ti adyolúta

l. Advokát §a zavězuje poskyovať klientovi právne služby vjeho obchodnoprávnych,

|11T9p,"T$, občianskopnivnych pripadne trestnoprávnych veciách, čim zmluvné stiany
l9iT"ť,.*J.." po,rkyt:uT'_" právnych rád, alebo rozborov, zastupovanie v konaniach pred
sudmi. štátnymi orgánmi a inými práwrymi subjektami, koncipovanie vyjadrení a podaní v týchto
konaniach, po§udzovanie návrhov zmlúv, resp. posudzovanie alcýchiÓ|'vek inÝch návrhov na
zmeny právnych vťahov, ktoré budli klientovi predložené zo stranýjeho zmluvných partnerov.
2, . , Právne _služby pod|'a predchádzajúceho bodu bude uauóiar ui"ntoui poikyovať za
podmieno} dohodnrrtých touto zmluvou v rozsahu trrodl'a potreby klienta. vcene mesičnej
paušálnej odmeDy podl'a tejto filluvy je najme:
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Rámcová zmluva o posk}tovaní Páirr}ch služieb

".oál:"?j,n,
. pr§dnostné Právne poraden§tvo - o§obné,
. vypracovanie yýziev dlŽníkom kli€nta"
. podla poaeby telefonická a osobná komunikÁcia s dlžníkmi klient4. možnosť poskytovania prámych služieb priamo v sídla klienta"o písomné aujírnanie §t]anovísk na \.ýzvy orgánov štrátrrj správy, ako aj

miestnej sarnosprávy a zá§tupovanie kli€nta pred gtnito orgánmi,. lfui",ni" pracovnoprávnych áleáto§tí, ako aj áleátostí fýkajúcich sa
kolektíWeho vyjednávania,

o účaď na rokovaniach v sídla klient4
o písomná a telefonická komunikácia s verit9fmi klienta aich právnymi

á§fupcami,
o posudzovanie zínluvných ná\Ťhov kliente za tým úč€lom, aby bolo do

maximálnej mohej miery vylúčené riziko vzriku budúcich súdnych
spolov,

. kli€nt má ti€ž nárok na poskl.trrutie d'alších Požadovaných služieb, ako je
napr. vypracovanie nových zrnlúv, či zastupovanie pri akýchkolvék
potrebných próvnych úkonoch.

J:. Advokát je povinný mimo§íldne, pdpadne súdne, exekučne alebo konkurzrre vymáhať
klientom určenú pohladávku a robiť všetky právn€ úkony poú€bné kjej vymoženiu.

4: . 1dr99__* zav,ázuje poskyúovať právrre služby v oblasti správy pohladávok najmá
oboslaním dlžníkov klienta úzvami k úhmde, pokusmi o zmier, či- preáálobnými wýzvámi.
V prípade, že takáo konmie bude bezi,ý§l€dné, tak následne podóím náwhu 1Zalóty; na
pfislušný súd, podaním návrhu na lykonanie exehicie, prihlás;ím pohladávky do kojórar
a|ebo likvidácie, zastupovanim v súdnom, exekučnom alebo konkurarom konania poskyovaním
iných právnych §lužieb podr8 tejlo anluvy.

5. 
._ 

Advokát je povinný poskytovať právne služby účelne a hospodáme v medziach aíkona
a pod[8 rykro: klienia. Pri posk},tovaní právnych sluáeb je advokát povinný i opťávnený
po§fupovať podla ákona č. 5862003 Z,z. o advoké]cii a ostatných vSeobeine ávazrrýcil
pávnych predpi§ov v platnom alení.

6.. A{o!át i jeho zamestnanci sú povimí zachovávať mlčanlivosť o všetkých
§kutďno§tiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislósti s poskyovaním právnych služieb klientovi.

7. Advokát sa zavázuje informovať klienta o postup€ vymáhania jednotlivých pohladávok,
aby sa mohol kli€nt sám .oáodnúť do akéhó štáiia vymáůania chce frsunrtť tú-ktorú
pohfadávku.

čl rv
odmela advokátr

l. zr právtre 3lýbl rskytované D. záklrde tejto zEluÝy bola medzi účastníkmi
v znysle Vyhl, Ms sR č. 6552m4 Z.z. o odmenách a náfuadá"h Úvokátov za poskytovanie
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l:Ty:h ,!1_+ v zneni neskorších predpi§ov dohodnutá paušálna odmen8 vo úšk€ 550,00EUR bez DPH me§ačDe (660,00 EUR s DPH). V prípade rozhodnuiia prisiuSneho org,inu
o náhrade trov konania klientovi si tieto troly po ich zaplaónt ponecne uáuotát,-. výnilntou t,olr,koných náhrada bola uplatňovaná z titulu Úoiových ýaavr<oi, at tleto toiiv konani uhradené
klientom.
2. Mesaěná paušálna odmena bude fakturovaná
dňa v danom mesiaci za l.ýkon prár,rrych služieb
vykonaná.

Rámcová zmluvA o poskýovaní pn vDych služieb

kťdý kalendámy mesiac najneskór do 15.
za daný mesiac. v ktorom bola íaklurácia

l . odmena advokáta za posk14ovanie právnych §lužieb pri vymáhalí pohlhdáÝok móže
byť v zmysle vyhlrišky č. 655t2oo4 Z,z. o odmenách a nalraaacIi uaroruto'u ,a posk)4ovanie
právnych služieb v 

^ení 
!yhl. ě. 279t2oo5 Z,z. 64912005 z... )séižďos'z... aonoan ta

samostatne, a to pri pohl'adávkach, ktore sú premlčaDé a nie je možné ich uplatniť na súde vo!fške určitého % zo sumy vymožen€j advokátom,

1^.__^Y,_ 
o]'ry* súdneho 

. 
vymáhania nárokov klienta budú advokátovi trovy právneho

za§rupenla v súdnom konaní uhradené dlžnikom v riáínci náhrad trov konania ni zÁkladeroáodnutia súdu. V prípade, že z dóvodov na §trane klienta 
^l., 

nahiuáu t.ou p.aun"t ozastúp€nia v súdnom konaní nebude súdom priznaná, klient je povinný iieto iroory aauoUtovi
uhJadiť,. a to vo výške. v akej by mu náhradá trov právneho'zÁtúpenio r, ,JOio. konaní bolapnznana nebyí dóvodov na srrane klienta, ak sa advokát s klientom nedohodne inak.
5. Pokial'v dó§ledku insolventnosti dlžnika nebude možné nároky klienta uspokojiť v plnom
rozsaiu, alebo aspoň čiasločne. ako aj na náhradu rov právneho .urt,ip"niu poát.u ods. 2 tohtoclanKu. alo anl v rámci exekučného konania. advokit má nárok na cdmenu !c výške tarifnejodmenyvzmyslevyhláškyč.vyhláškyč.65512004Z.z.oodmena"nunit.uaá"r,uauoUtoura

T::|:]:,T !.:,,"y:,h 
služieb v_mení !Thl. č. 27912005 z.z.64912005 Z.z.256/2006 z.z. podla

po,ctu qkonanych, úkonov, a]šak najviac vo výške vymoženého nároku od dlžnika, ;k sazmluvne strany nedohodnú inak.

ó. Pokial'v ddsledku konania klienta dójde k inému spósobu zániku vymáhaných náťokov
ako ich uhradenim 1napr. započitaním, odpusŮnírn alebo váanim.u uy.alániit narotou ut"Uolcn casll), alebo dóJde k zmene osoby oprávnenej na ich vymáhanie (napr. postúpenim
vymáhaných nárokov, alebo ich ča§ti, na iný subjekr;, advokát nár;ki" odmenu zapo§k}tovanie právnych služieb vo \.ýške podl'a ustanoveniá oas. l toht; 

'lánku. 

- '

l.^.",f::ll_:: ::pie, odmenu za.posk)tovanie pnivnych služieb, vrátane vynaložených

i^",T::ií:":!"" i lnýci nákladov, advokátovi uhradiť do l5 dní odo dňa doručenia prísluinej
IaKrury, aleDo vznlku nároku najej vyplalenie.

čt. v
Dobs platDosti a ukoočenie zm|uty

l. , , 
zínluva je platná_ odo dňa jej Podpí§ania oboma zmluvnými stranami a účinná odo dňa

nas_leouJuceho po dni jeJ zverejnenia na webovej stránke k|ienta, p.ičom sa uzatvára na dobu
urěitú, a to oa obdobie od 01.03.2022 d,o 29.02.2024.
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2. . ?mlu,n moálo pr€d skončením 

,doby 
plabo§ti ukončiť písomnou dohodou zrnluvrrých

strán. Plaho§ť a účinnosť zrnluw ze"iká v takomto pípade áňom á.r,oan"tYtn zmluvnými
stranami.

3. . Zmluw tiež moáro pred skoučením doby platrrosti ukončiť aj úpoveďou kúorejkolvok zoznlu:nich §trán, a to zo ákormýoh dóvodov, pričom r^Ypoveanď aÓ6a ;e v tornto 
-p.tpua. 

:-
m9sačn! a.za!!a plynrlť od prvého dňa kalendámeho- ;esiaca nasledujúceho po doruč€ní
výpovede druh§j Znluvnej §Eane.

čl vr
zóverď!é uststroveDir

l. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zrnluvnír stranu.2. , Zmluw je možné meniť alebo aofrať ten fórmou rjr""ÁY"r, Ji.r"""rvch dodatkov
podpísaných oboma alluvnými stssnami,

?#:::,í;1O!]2Y r,O: Občiansky zákonnlk v znent nestoriiJ Ňpiá" ta|Í": l"" ,,Občiahsky

=:i:I;].Tí!_Y:|3zajúc€ho 

§úhl6§u objednávatela- Právny úŘon, ttorym tuau postripeni
x.l1:::Il_1n:.r'Tru , T"p9.1:99hq9u podra predcMdzajúoej vety, bude v zmyste § lsuoclan§keno á*onnika neplatný. suh|as objednávabra je ároveň platný ten za poamientý, zebo| n8 

, 
tE\ýtro. úkon udelený predchádájúci pi*,i,"Y ,i,Ň"Í pěd-Ji rrenolanstetrosamosprávneho kaja.

1,_,"_1ť":n, y-1,1T.hl*ujú: ž€ zrnluw uzatvárajú slobodne, vážne 8 bez omylu, pr€d
ry:|,*,jTl " Ju. prečítEli a úplne poroz,rmeli jej obsahu, na znak čoho pripej4rr ivoivla§boručný podpis.

Rámcová anIuva o poskytoÝaDí práWych slureb

V Myjave, dňa ur 2ZZv Považ§kej Bystlici, dňa

@ leorl' í;i:
,1\' '211

J37866

r 
^j.

Ng
ll

f.

Nemocnica s pollkllnlkou
staromyjavská §§. ,01 MYJAVA

L
za.
kot,

,u Bušfy
/okát

Nemocí .lnikou Myjavl
PhDr. Eh .lková, MPH
poverená -úením NsP

st.ana 5 z 5




