Zmluva o vzájomnej spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ
Hlavné mesto SR Bratislava
sídlo: Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00603 481
zastúpený : doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
sídlo: Piaristická 46/276
911 40 Trenčín
IČO: 36 837 857
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18284/R
zastúpený: JUDr. Danica Birošová, konateľ
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
(ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“)
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tejto zmluve:
I.
Preambula
1. Objednávateľ je zriaďovateľom Krízového centra, Budatínska 59/A, Bratislava (ďalej len
„Krízové centrum“), v rámci ktorého má záujem zabezpečiť poskytovanie právnych služieb
pre klientov Krízového centra (ďalej len „Klient“).
2. Poskytovateľ je obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie
právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 o advokácii (ďalej len „Zákon o advokácii“).
3. V zmysle zákona č. 327/2005 o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a
o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z.o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Zákon o poskytovaní právnej pomoci“)
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. Centrum právnej pomoci je štátna
rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, IČO 30798841, ktorá
poskytuje právnu pomoc podľa tohto zákona svojimi zamestnancami, určenými advokátmi
a mediátormi (ďalej len „Centrum právnej pomoci“).

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať právne služby klientom
Krízového centra podľa bodu III. tejto zmluvy a v prípade ustanovenia Centrom právnej
pomoci, aj podľa Zákona o poskytovaní právnej pomoci a záväzok Objednávateľa poskytnúť
Poskytovateľovi na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy kancelárske priestory vo svojom
sídle podľa bodu IV. tejto zmluvy
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na napĺňanie predmetu zmluvy si budú poskytovať
potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ sa najmä zaväzuje informovať, za súčasného rešpektovania
ustanovení Zákona o advokácii, Objednávateľa o priebehu a výsledkoch poskytovania
právnych služieb klientom Objednávateľa.
III.
Povinnosti Poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť klientom Krízového centra bezplatné predbežné
právne konzultácie na účely oboznámenia sa s prípadom a poskytnutia základnej právnej
rady.
2. Ak to okolnosti prípadu, najmä vzhľadom na jeho náročnosť, vyžadujú, Poskytovateľ sa
zaväzuje oboznámiť klienta s podmienkami na uplatnenie nároku na poskytnutie právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi v zmysle Zákona o poskytovaní právnej pomoci
a pomôcť klientovi s vyplnením žiadosti o poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom
Centra právnej pomoci (ďalej len „Žiadosť“).
3. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že súčasne s podaním Žiadosti, alebo bezprostredne po
jej podaní, informuje Centrum právnej pomoci o svojom záujme byť ustanovený za zástupcu
pre klienta v prípade uvedenom v Žiadosti.
4. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje, že po svojom ustanovení za zástupcu Klienta Centrom
právnej pomoci bude poskytovať Klientovi právnu pomoc v súlade so Zákonom o
poskytovaní právnej pomoci a Zákonom o advokácii a v súlade s etickými zásadami svojho
povolania.
IV.
Povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi kancelárske priestory v sídle
Krízového centra počas 1 pracovného dňa v týždni, a to vždy vo štvrtok od 08:00 do 16:00
hodiny.
V.
Trvanie Zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na 2 roky odo dňa podpísania Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,
b. dohodou zmluvných strán alebo
c. odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán.
VI.
Záverečné Ustanovenia
1. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy
založené touto Zmluvou sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom
v platnom znení.
2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať dohodou Zmluvných strán vo forme
písomných a číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany nie sú oprávnené, bez predchádzajúceho písomného súhlasu oboch
zmluvných strán postúpiť/previesť ktorékoľvek zo svojich práv/záväzkov vyplývajúcich
z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v počte štyroch (4) rovnopisov, z ktorých Poskytovateľ
a Objednávateľ obdržia po dvoch (2) rovnopisoch.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že ich vôľa
pri uzatváraní tejto Zmluvy bola slobodná, vážna a bez omylu, že jej prejav je im úplne
zrozumiteľný a určitý, že túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho a úplného súhlasu
s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Dňa .................. v .............................

Dňa .................. v .......................

____________________________

____________________________

Objednávateľ

Poskytovateľ

