
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb 
č. 202j/1022/4970 

uzavretá podľa 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 a podľa § 566 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

1.1 Klient: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

(ďalej len „rámcová zmluva") 

Článok! 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P. O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Vladimír Kotlár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Pš, vložka č.: 32/B 
(ďalej len .Klient") 

1.2 Advokát 1.: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 
JUDr. Milan Gocník, prokurista 
36862 711 
2022800846 
SK2022800846 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 57530/B 
(ďa lej len ,,Advokát 1") 

1.3 Advokát 2.: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 
I ČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. 
Vajnorská 100/ A, 831 04 Bratislava 
Mgr. Jozef Semančín, L.L.M., konateľ 
50 567 942 
2120377083 
~ • 1: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 114801/B 

(ďalej len ,,Advokát 2" a spolu s Advokátom 1 aj len ,,Advokáti" a Advokát i spolu s Klientom 
ďalej len ,,zmluvné strany") 
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Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto rámcovú zmluvu 
o poskytovaní právnych služieb v nasledovnom znení: 

Článok II 
Predmet rámcovej zmluvy 

2.1 Advokáti sa zavaZUJU samostatne poskytovať Klientovi právne služby podľa 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, spočívajúce najmä: 

a) v poskytovaní bežného právneho poradenstva, vrátane vypracovania zmlúv na základe 
požiadaviek Klienta; 

b) vo vypracovaní právnych analýz, právnych stanovísk, právnych rozborov, riešení zložitých 
právnych prípadov, vrátane účasti na príslušných rokovaniach na základe požiadaviek 
Klienta 

(ďalej písm. a) a b) aj len „právne služby"). 

Poskytovanie právnych služieb v zmysle tejto rámcovej zmluvy sa netýka zastupovania Klienta 
v súdnych sporoch. 

2.2 Poskytovanie bežného právneho poradenstva podľa bodu 2.1 písm. a) tohto článku rámcovej 
zmluvy bude vykonávané na základe rámcovej zmluvy priebežne podľa požiadaviek a pokynov 
Klienta. Klient môže požiadavku Advokátom zadať ústne, písomne, telefonicky, e-mailom, 
faxom alebo iným spôsobom. 

2.3 Právne služby na jednotlivé právne veci v zmysle bodu 2.1 písm. b) tohto článku rámcovej 
zmluvy budú poskytované na základe písomných objednávok vystavovaných Klientom 
k rámcovej zmluve alebo na základe pokynov Klienta. V objednávkach bude špecifikovaný 
konkrétny predmet (zadanie analýzy, konkrétny právny prípad a pod.) a termín realizácie 
právnej služby. 

2.4 Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátom odmenu za riadne poskytnuté právne služby v zmysle 
bodu 2.1, článok II. rámcovej zmluvy. 

2.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Klient poskytne na účely plnenia tejto rámcovej zmluvy 
Advokátom kancelársky priestor, resp. kancelárske priestory v sídle Klienta (AB Karloveská 2) 
a parkovacie miesto, resp. parkovacie miesta nachádzajúce sa pri sídle Klienta (AB Karloveská 
2), a to za podmienok, ktoré sú stanovené vo Výzve/Podmienkach súťaže č. 467 /2020. Klient 
si vyhradzuje právo neuzavrieť nájomnú zmluvu s Advokátmi podľa tohto bodu rámcovej zmluvy 
v prípade nesúhlasu Advokátov s podmienkami stanovenými vo Výzve/Podmienkach súťaže č. 
467 /2020. Neuzatvorenie nájomnej zmluvy podľa tohto bodu rámcovej zmluvy nezbavuje 
ktoréhokoľvek z Advokátov povinnosti plniť všetky príslušné povinnosti vyplývajúce 
z ustanovení tejto rámcovej zmluvy. 

2.6 Právne služby poskytuje a za ne zodpovedá každý Advokát samostatne. 

Článok III 
čas a miesto plnenia 

3.1 Rámcová zmluva je uzatvorená na dobu 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti, resp. do vyčerpania 
finančného limitu uvedeného v článku IV bod 4.3 rámcovej zmluvy, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr. 

3.2 Miestom plnenia je sídlo Klienta uvedené v článku 1 rámcovej zmluvy, resp. iné miesto podľa 
pokynu Klienta a sídlo Advokátov. 

Článok IV 
Odmena a platobné podmienky 

4.1 Za poskytnuté právne služby sa Klient zaväzuje uhradiť Advokátom odmenu stanovenú pod l'a 
príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 
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Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Vyhláška"). 

4.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátom nasledovnú odmenu za poskytnuté právne služby: 

a) za právne služby v zmysle článku II bod 2.1 písm. a) rámcovej zmluvy: 
Hodinová sadzba vo výške: 79,- eur bez DPH (hodina delená na minúty) 
(slovom: sedemdesiatdeväť eur) 
K odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH platná v čase poskytnutia 
právnej služby. 

b) za právne služby v zmysle článku II bod 2.1 písm. b) rámcovej zmluvy: 
Hodinová sadzba vo výške: 79,- eur bez DPH (hodina delená na minúty) 
(slovom: sedemdesiatdeväť eur) 
alebo pevná (paušálna) suma osobitne dohodnutá zmluvnými stranami uvedená v 
objednávke. 
K odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH platná v čase poskytnutia právnej 
služby. 

c) Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času: 
- Náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti 

s poskytovaním právnych služieb napr.: cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky 
za znalecké posudky, preklady a odpisy a iné poplatky; 

- Náhrada za stratu času v prípade právnych úkonov právnej služby vykonávaných v 
mieste, ktoré nie je sídlom Advokátov alebo v meste Bratislava, za čas strávený cestou 
do tohto miesta a späť vo výške stanovenej v § 17 Vyhlášky s pripočítaním DPH. 

V prípade, ak by mali náklady a hotové výdavky presiahnuť sumu 1.000,- eur (slovomjedentisíc 
eur), Advokáti sú povinní o predpokladanej výške týchto nákladov a hotových výdavkov Klienta 
vopred informovať a nechať si ich vynaloženie Klientom vopred odsúhlasiť. 

4.3 Maximálny finančný limit za poskytnuté právne služby v zmysle článku II. rámcovej zmluvy 
vrátane náhrad podľa bodu 4.2 písm. c) tohto článku rámcovej zmluvy je vo výške: 250.000.,
eur bez DPH (slovom: dvestopäťdesiattisíc eur bez DPH), pričom sa medzi Advokátov nerozdelí 
na dve rovnaké polovice, ale bude čerpaný spoločne obidvoma Advokátmi podľa jednotlivých 
požiadaviek a pokynov zo strany Klienta. 

4.4 Podkladom pre zaplatenie odmeny v zmysle rámcovej zmluvy je faktúra vystavená Advokátom 
1 alebo Advokátom 2 pod ľa toho, ktorý dané právne služby vykonal, a preukázateľne doručená 
Klientovi. Fakturované budú len skutočne poskytnuté právne služby podľa článku II bod 2.1 
rámcovej zmluvy, platba za ne bude uhradená výlučne bezhotovostne a na bankový účet 
Advokáta 1 alebo Advokáta 2 uvedený v danej faktúre. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude 
písomné vyhotovenie právnych analýz, právnych stanovísk, právnych rozborov, vyjadrení, 
zápisníc z rokovaní (ak boli vyhotovené), doklady preukazujúce hotové výdavky a stratu času 
a pod. (ďalej spolu len „plnenia") a Preberací protokol o poskytnutých právnych službách 
vzájomne odsúhlasený splnomocnenými osobami Advokáta 1 alebo Advokáta 2, podľa toho, 
ktorý z Advokátov plnenie vykonával, a Klienta uvedenými v rámcovej zmluve. Všetky plnenia 
poskytnuté Advokátmi pre Klienta budú preberané a písomne odsúhlasené splnomocnenými 
zamestnancami Klienta, ktorí sú uvedení v článku V bod 5.11 rámcovej zmluvy. 

4.5 Za poskytovanie právnych služieb v zmysle článku II bod 2.1 písm. a) rámcovej zmluvy sú 
Advokáti povinní vystaviť a preukázateľne doručiť faktúru vždy do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca, t.j. toho, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli právne služby Klientovi poskytnuté. 
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Preberací protokol o poskytnutých právnych službách 
vzájomne odsúhlasený splnomocnenými osobami Advokáta 1 alebo Advokáta 2, podľa toho, 
ktorý z Advokátov plnenie vykonával, a Klienta uvedenými v rámcovej zmluve. Za poskytovanie 
právnych služieb v zmysle článku II bod 2.1 písm. b) rámcovej zmluvy sú Advokáti povinní 
vystaviť faktúru najneskôr do 10 dní od poskytnutia právnej služby (a v rovnakej lehote ju 
preukázateľne doručiť Klientovi. V prípade, ak bude Preberací protokol, podpísaný zo strany 
Klienta, predložený Advokátovi neskôr ako do 6 pracovných dní od poskytnutia právnej služby, 
môže Advokát vystaviť a preukázateľne doručiť faktúru aj po uplynutí 10 dní od poskytnutia 
právnej služby, najneskôr však do 14 dní od poskytnutia právnej služby. Neoddeliteľnou 
prílohou faktúry bude okrem dokladov uvedených v bode 4.4 tohto článku rámcovej zmluvy aj 
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písomná objednávka v súlade s článkom II bod 2.3. rámcovej zm luvy (ak bola vystavená). 
Faktú ol o súvisiacimi prílohami sú Advokáti povinní doruč iť e-mailom na adresu: 

lebo v papierovej forme na síd lo Klienta uvedené v článku 1 rámcovej zm luvy. 
4.6 y ry vystavené v zmysle rámcovej zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti 

ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
právnych predpisov, resp. Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, údaje v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení (ďa lej len „Obchodný zákonník"), údaje v zmysle rámcovej zmluvy, 
číslo rámcovej zmluvy a čís lo bankového účtu uvedené v č lánku 1 rámcovej zmluvy. Na faktúre 
musí byť povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie činností (CPA). 

4.7 Faktúry sú splatné do 45 dní odo dňa ich preukázateľného prvého doručenia Klientovi, t.j. odo 
dňa elektronického doručen ia faktúry alebo doručenia originálu faktúry do sídla Klienta, podľa 
toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Pokiaľ faktúra nemá náležitosti pod ľa zákona o DPH 
a pokia ľ neobsahuje povinné náležitosti a dohodnuté prílohy tak, ako je uvedené v bodoch 4.4, 
4.5 a 4.6 tohto článku rámcovej zmluvy a tiež číslo rámcovej zmluvy, má Klient právo vrátiť 
faktúru na prepracovanie. Po preukázateľnom doručení opravenej fa ktúry začne plynúť jej nová 
lehota splatnosti. 

4.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu Klienta je v lehote uvedenej 
v bode 4.7 tohto článku rámcovej zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak Klient neuhradí faktúru v lehote splatnosti 
uvedenej v bode 4. 7 tohto článku rámcovej zmluvy z dôvodu interných schvaľovacích postupov, 
nedostáva sa do omeškania, ak faktúru uhradí do 15 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty 
splatnosti. 

4.9 Advokáti vyhlasujú, že ku dňu podpisu rámcovej zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých 
by Klient mal, či mohol byť ručiteľom podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení za daňovú povinnosť Advokátov 
vzniknutú z DPH, ktorú Advokáti Klientovi fakturovali k cene podľa rámcovej zm luvy. Advokáti 
vyhlasujú a zaväzujú sa, že k DPH podajú riadne daňové priznania a v prípade vzniku povinnosti 
zaplatiť DPH túto daň odvedú miestne príslušnému daňovému úradu do určenej lehoty 
splatnosti. Advokáti vyhlasujú, že nemajú akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k 
predmetu plnenia pod ľa rámcovej zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú 
výhodu a nemajú úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebudú môcť zaplatiť. 

4 .10 V prípade, že Advokát 1 alebo Advokát 2 má sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, 
v ktorom má Advokát 1 alebo Advokát 2 sídlo je uzatvorená platná Zmluva o zamedzení 
dvojitého zdanenia, je Klient na základe takejto zmluvy a na základe zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v platnom znení povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň 
z fakturovanej sumy. Advokát 1 a Advokát 2 podpisom tejto zm luvy uvedenú skutočnosť 
akceptujú a vyslovujú so zrážkou dane súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek neskoršie 
vymáhanie akýchkoľvek nárokov zo strany Advokáta 1 a Advokáta 2 voči Klientovi v súvislosti 
s takouto zrážkou dane. 

ÔlánokV 
Práva a povinnosti zmluvných strán, spolupôsobenie 

5.1 Advokáti sa zaväzujú poskytnúť Klientovi právne služby osobne, prípadne prostredníctvom 
spolupracujúcich (splnomocnených) advokátov a svojich poverených zamestnancov alebo 
poverených zamestnancov spolupracujúcich (splnomocnených) advokátov. 

5.2 Advokáti sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta, konať pri tom svedomito, 
dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia 
a príkazu Klienta považujú za prospešné a sú povinní pri poskytovaní služieb v zmysle rámcovej 
zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

5.3 Klient sa zaväzuje udeliť každému z Advokátov plnomocenstvo na uskutočnenie úkonov v mene 
a na účet Klienta v rozsahu predmetu rámcovej zmluvy alebo objednávok. 

5.4 Klient sa zaväzuje s Advokátmi spolupracovať a poskytovať im potrebnú súčinnosť. 
5.5 Klient je povinný poskytnúť Advokátom všetky podklady, listinné dôkazy a informácie potrebné 
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k plneniu predmetu rámcovej zmluvy podľa článku II bod 2.1 písm. a) a b) rámcovej zmluvy, a to 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa písomného požiadania, resp. požiadania formou e
mailu Advokátmi. V prípade nemožnosti predloženia týchto dokladov v dohodnutých lehotách je 
Klient povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti písomne informovať Advokátov, 
s povinnosťou poskytnutia potrebnej súčinnosti v dodatočnom termíne, nepresahujúcom 5 
pracovných dní od pôvodného termínu. 

5.6 Advokáti sú povinní v rámci vykonávania činnosti podľa článku II bod 2.1 písm. a) rámcovej 
zmluvy vypracovať zmluvu na základe požiadavky Klienta v lehote do 3 pracovných dní odo dňa 
zadania požiadavky Klienta a oznámenia skutkových okolností a informácii a dodania 
podkladov na vypracovanie zmluvy v jednoduchých prípadoch, pokiaľ sa Klient s Advokátmi 
nedohodnú na dlhšej lehote na vypracovanie zmluvy. Klient je povinný pri zadaní požiadavky na 
vypracovanie zmluvy podľa článku II bod 2.1 písm. a) rámcovej zmluvy oznámiť Advokátom 
všetky skutkové okolnosti a informácie a odovzdať všetky podklady v rozsahu potrebnom na 
riadne, úplné a včasné vypracovanie zmluvy podľa požiadavky Klienta, a to minimálne 
informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ceny, miesta plnenia, trvania zmluvy, 
lehoty dodania, platobných podmienok alebo iných obdobných podmienok osobitne 
požadovaných Klientom pre vypracovanie zmluvy na základe požiadavky Klienta podľa článku 
II bod 2.1 písm. a) rámcovej zmluvy (ďalej len „podklady k vypracovaniu zmluvy"). Klient 
zodpovedá za úplnosť a správnosť podkladov k vypracovaniu zmluvy poskytnutých Advokátom. 

5.7 V prípade ak Advokáti pri zachovaní odbornej starostlivosti zistia, že podklady k vypracovaniu 
zmluvy poskytnuté Klientom na účely vypracovania zmluvy sú neúplné alebo nesprávne, sú 
povinní o tejto skutočnosti upovedomiť Klienta a Klient je povinný bez zbytočného odkladu 
poskytnúť Advokátom požadované podklady k vypracovaniu zmluvy. V prípade uvedenom 
v tomto bode tohto článku rámcovej zmluvy sa lehota na vypracovanie zmluvy pod ľa požiadavky 
Klienta uvedená v bode 5.6 tohto článku rámcovej zmluvy primerane predlžuje o čas od žiadosti 
Advokátov o poskytnutie dodatočných podkladov k vypracovaniu zmluvy do ich poskytnutia zo 
strany Klienta. Advokáti sú oprávnení za podmienok stanovených v tomto bode tohto článku 
rámcovej zmluvy požadovať doplnenie podkladov k vypracovaniu zmluvy aj opakovane, pričom 
lehota na vypracovanie zmluvy na základe požiadavky Klienta sa v takom prípade primerane 
predÍži v súlade s týmto bodom tohto článku rámcovej zmluvy. V prípade nemožnosti 
predloženia podkladov k vypracovaniu zmluvy v dohodnutých lehotách je Klient povinný bez 
zbytočného odkladu o tejto skutočnosti písomne informovať Advokátov, s povinnosťou 

poskytnutia potrebnej súčinnosti v dodatočnom termíne, nepresahujúcom 5 pracovných dní od 
pôvodného termínu. 

5.8 V prípade, ak kedykoľvek v lehote na vypracovanie zmluvy Klient zmení požiadavku na 
vypracovanie zmluvy, resp. predloží ďalšie podklady k vypracovaniu zmluvy, ktoré majú vplyv na 
znenie zmluvy, považuje sa toto za novú požiadavku Klienta na vypracovanie zmluvy. 

5.9 Klient sa zaväzuje priebežne oboznamovať Advokátov so všetkými informáciami súvisiacimi 
s predmetom rámcovej zmluvy a Advokáti sú povinní v zmysle 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 zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení rámcovej zmluvy a zabezpečiť zachovávanie 
mlčanlivosti aj zo strany zamestnancov a spolupracujúcich osôb, a to bez časového 

obmedzenia aj po skončení platnosti rámcovej zmluvy. 
5.10 Ak dodržanie zákonných a zmluvných termínov je závislé od dohodnutej súčinnosti Klienta, 

Advokáti nie sú v omeškaní, ak Klient neposkytol dostatočnú a včasnú súčinnosť. 
5.11 Osoby splnomocnené Klientom na zadávanie požiadaviek v zmysle článku II rámcovej zmluvy a 

na poskytovanie súčinnosti Advokátom a preberanie plnení sú: 
- generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNY PODNIK 
- vedúci kancelárie generálneho riaditeľa 
- vedúci oddelenia právnych služieb a obstarania 
- vedúci oddelenia majetka-právneho vysporiadania nehnuteľností 
Zmeny v splnomocnených osobách je Klient povinný bezodkladne oznámiť Advokátom, pričom 
takáto zmena nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k rámcovej zmluve. 
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5.12 Advokáti nie sú viazaní pokynmi Klienta, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo dobrými mravmi, rovnako nie sú viazaní pokynmi Klienta, ak ide o obsah 
právneho názoru. 

5.13 Advokáti vyhlasujú, že ku dňu podpisu rámcovej zmluvy sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora (ďalej len „reg/ster'') v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora") a zaväzujú sa, že budú v registri zapísaní počas celej doby trvania 
tohto zmluvného vzťahu. 

5.14 Advokáti sú povinní oznámiť Klientovi všetky zmeny, ktoré budú v registri vo vzťahu k nim 
vykonané, a to do 5 dní, odkedy k zápisu zmeny do registra došlo. 

5.15 Advokáti berú na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 5.13 tohto článku rámcovej zmluvy 
sa primerane vzťahujú aj na ich subdodávateľov a zaväzujú sa zabezpečiť, aby mali ich 
subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 

5.16 Ak si Advokáti nesplnia povinnosti uvedené v bode 5.13 tohto článku rámcovej zmluvy alebo ak 
nastanú okolnosti uvedené v § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, Klient je 
oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto rámcová zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto 
neplnenie sa nepovažuje za porušenie rámcovej zmluvy. Advokáti nie sú oprávnení uplatňovať 
si v tomto prípade voči Klientovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie. 

5.17 V prípade, ak budú Advokáti poskytovať plnenie v kancelárskom priestore, resp. v 
kancelárskych priestoroch v sídle Klienta podľa bodu 2.5, článok II rámcovej zmluvy, Advokáti 
sú povinní pri plnení tejto rámcovej zmluvy dodržiavať interné predpisy Klienta týkajúce sa BOZP 
a PO, s ktorými budú najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy oboznámení. Do kancelárskych 
priestorov v sídle Klienta môžu vstupovať len riadne poučení a vyškolení zamestnanci 
Advokátov a zamestnanci subdodávateľov Advokátov. 

Článok Vl 
Zodpovednosť za škodu 

6.1 Advokáti zodpovedajú za škodu spôsobenú Klientovi v súvislosti s poskytovaním právnych 
služieb. 

6.2 Advokáti sa zbavia zodpovednosti za škodu podľa bodu 6.1 tohto článku rámcovej zmluvy, ak 
preukážu, že škode nemohli zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nich možno 
spravodlivo požadovať. 

6.3 Advokáti sú povinní pri poskytovaní právnych služieb písomne upozorniť Klienta na zrejmú 
nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že Klient 
napriek upozorneniu Advokátov trvá na splnení pokynov, Advokáti nezodpovedajú za škodu 
vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti. 

6.4 Advokáti sú povinní mať počas celej doby trvania tejto rámcovej zmluvy uzavretú poistnú zmluvu 
s poisťovňou na poistenie zodpovednosti za škodu (na činnosti súvisiace s predmetom tejto 
rámcovej zmluvy) s minimálnou ročnou výškou plnenia 250.000,- Eur (slovom: 
dvestopäťdesiattisíc Eur). Advokáti predložia fotokópiu platnej poistnej zmluvy najneskôr ku 
dňu podpisu tejto rámcovej zmluvy. Advokáti sa zaväzujú kedykoľvek počas trvania tejto 
rámcovej zmluvy na požiadanie predložiť Klientovi platnú a účinnú poistnú zmluvu v súlade s 
týmto bodom rámcovej zmluvy. 

Článok VII 
Ukončenie rámcovej zmluvy 

7.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v rámcovej zmluve jednou zo 
zmluvných strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od rámcovej zmluvy. Právo 
odstúpiť od rámcovej zmluvy vzniká zároveň aj v prípade, ak je voči jednej zo zmluvných strán 
vyhlásené konkurzné konanie, alebo akjedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie. 

7 .2 Odstúpenie je možné aj od čiastočného plnenia rámcovej zmluvy. 
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7.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od rámcovej zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade 
podstatného porušenia zmluvných povinností. Za podstatné porušenie rámcovej zmluvy sa 
považuje: 
a) ak Advokáti poskytujú právne služby v rozpore s ustanoveniami rámcovej zmluvy, pričom 

boli Klientom na porušenie povinností opakovane, minimálne dvakrát písomne upozornení 
a vyzvaní na odstránenie porušení; 

b) ak Advokáti poskytujú právne služby v rozpore s poskytnutými informáciami, pričom boli 
Klientom na porušenie povinností opakovane, minimálne dvakrát písomne upozornení 
a vyzvaní na odstránenie porušení; 

c) ak Advokáti opakovane nedodržia termíny uvedené v požiadavkách, resp. objednávkach 
podľa článku II rámcovej zmluvy; 

d) ak je Klient v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry Advokáta 1 
alebo Advokáta 2 po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry; 

e) ak Klient napriek dvojnásobnému písomnému upozorneniu Advokáta 1 alebo Advokáta 2 
nezabezpečí úplné, riadne a včasné predkladanie požadovaných podkladov a informácií 
a v prípadoch ustanovených v zákone 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. 

f) ak nastanú okolnosti uvedené v § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo 
ak Advokáti porušia povinnosti uvedené v článku V bod 5.13 rámcovej zmluvy. 

g) ak počas platnosti tejto rámcovej zmluvy zanikne poistná zmluva uzatvorená medzi 
Advokátmi a poisťovňou v zmysle bodu 6.4 článku Vl. tejto rámcovej zmluvy alebo ak 
Advokáti porušia svoju povinnosť predložiť na požiadanie Klienta platnú a účinnú poistnú 
zmluvu v zmysle bodu 6.4 článku Vl. tejto zmluvy. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v iných prípadoch ako sú uvedené v bode 7.3 tohto článku 
rámcovej zmluvy pôjde o nepodstatné porušenie zmluvných povinností a vzťahujú sa na neho 
primerane ustanovenia § 346 Obchodného zákonníka. 

7.5 Oznámenie o odstúpení od rámcovej zmluvy musí byť podpísané štatutárnym orgánom 
odstupujúcej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany. 

7.6 Ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od rámcovej zmluvy, vzniká porušujúcej strane 
povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu plnenia rámcovej zmluvy v tej časti, ktoré bolo 
porušením rámcovej zmluvy dotknuté a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s 
porušením záväzku. 

7.7 Oprávnená strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým 
porušujúca strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu 
rámcovej zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia. 

7.8 V prípade odstúpenia od rámcovej zmluvy, zmeny rámcovej zmluvy, alebo dočasného 
prerušenia plnenia z dôvodu porušenia rámcovej zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa 
druhej zmluvnej strane všetky preukázané primerané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu 
vzniknú, za ktoré zmluvná strana porušiteľa výlučne zodpovedá. 

7.9 Dôsledky porušenia záväzkov z rámcovej zmluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným spôsobom, 
ak sa tak dohodnú. 

7.10 Rámcovú zmluvu je ďalej možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 
výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu výpovede, doručenou druhej 
zmluvnej strane s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

7.11 Pri jednostrannej výpovedi, odstúpení Advokátov i pri dohode o ukončení rámcovej zmluvy, 
sú Advokáti povinní doložiť súpis neukončených prác, činností a termínov a vykonať 
neodkladné úkony tak, aby nedošlo k poškodeniu Klienta, resp. aby ten mal primeraný čas na 
ich riešenie. Za vykonanie neodkladných úkonov a za predloženie súpisu neukončených prác, 
činností a termínov majú Advokáti nárok na odmenu vo výške podľa článku IV bod 4.2 písm. b) 
rámcovej zmluvy. 

7.12 Pri jednostrannom odstúpení od rámcovej zmluvy i pri dohode o ukončení rámcovej zmluvy 
majú Advokáti nárok na primeranú časť odplaty za činnosť riadne ukončenú ku dňu skončenia 
zmluvného vzťahu. 
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Článok VIII 
Doručovanie 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa rámcovej zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa 
takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie sú 
rozhodné sídla zmluvných strán uvedené v článku 1 rámcovej zmluvy. 

Článok IX 
Protikorupčná doložka 

9.1 Klient má prijatý protikorupčný program, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky Slovenskej 
republiky na roky 2019 - 2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 
zo dňa 12. decembra 2018, ktorého cieľom a účelom je zamedziť korupcii, zlepšiť 
protikorupčnú prevenciu, zmenšovať priestor pre korupciu a odstraňovať príčiny jej vzniku, 
pričom za dôsledné uplatňovanie a dodržiavanie protikorupčných zásad a ostatných 
ustanovení programu majú zodpovednosť v súlade s prijatým protikorupčným programom 
obidve zmluvné strany. Protikorupčný program Klienta je zverejnený na webovej stránke Klienta 
(www.wb.sk). 

9.2 Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo 
základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a 
činnosti zmluvných strán. 

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú konať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, etickými normami, prijatými protikorupčnými programami, rešpektujúc 
a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovať spravodlivé a rovné 
zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 
rešpektovať a ochraňovať životné prostredie a prijímať vhodné systémy riadenia a podnikania 
etickým spôsobom. 

9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že pod ľa ich vedomostí žiaden z ich predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v ich mene pri poskytovaní plnenia predmetu 
zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať 
ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať 
akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone 
podnikateľskej činnosti. 

9.5 V rámci oznamovacej povinnosti, sa zmluvné strany zaväzujú, že akékoľvek podozrenie 
z korupčného správania, alebo porušenie protikorupčného programu prijatého Klientom sú 
povinné oznámiť príslušným orgánom verejnej moci, alebo podať oznámenie spôsobom 
uvedenom na webovom sídle Klienta. 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto rámcovou zmluvou, sa riadia 
právnymi predpismi SR, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ustanoveniami 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 
a ostatných záväzných právnych predpisov. 

10.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia rámcovej zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor 
predložený na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu, v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

10.3 Akékoľvek zmeny rámcovej zmluvy sa môžu, urobiť len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov k nej, podpísaných štatutárnymi orgánmi všetkých zmluvných strán. 
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10.4 Rámcová zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po dve vyhotovenia. 

10.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že obsahu rámcovej zmluvy porozumeli, so všetkými jej 
ustanoveniami súhlasia, rámcovú zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, 
nie v t iesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prejavy vôle sú zrozumiteľné, 

dostatočne určité, na znak čoho rámcovú zmluvu podpisuj ú. 
10.6 Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

10. 7 Nakoľko Klient je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že rámcová zmluva, objednávky 
a daňové doklady súvisiace s rámcovou zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre 
povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom 
ustanovení § 5a a§ 5b. Za tým účelom Advokáti ude ľujú súhlas Klientovi na vykonanie 
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

V Bratislave dňa 1 2. MAR. 2021 
Klient: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 
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V Bratislave dňa fu. t lD'Uf 
Advokát 1: 
SOUKENf K - ŠTRPKA, s.r.o. 

V Bratislave dňa 

Advokát 2: i. ' . {. 7 <:>~ -1 
Advokáts 'kancelária SEMANôfN & 
PADTl\llOD"' 

Mgr. J zef Semančfn, 
konateľ 
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