
ZMLUVA 
o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991 Zb. 

v znení zmien a doplnkov, mandátna zmluva 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1.1.                                                           Academia Istropolitana Nova 
                                                                       Prostredná 1493/47A, 900 21 Svätý Jur 

                                                         IČO: 31 755 976 
     (ďalej len „klient“) 
 
1.2.     JUDr. Laura Bíróová 
     advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej 
     advokátskej komory, číslo licencie 313 
     sídlo: Klincová 37/B, 821 08  Bratislava                                                             
                                                                       IČO: 42 177 359 
     IČ pre DPH: SK1027403707  
     Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava 
     IBAN: SK36 0200 0000 0012 1942 9658 
     e.mail: biroova@swanmail.sk 
     02/43 191 228, 0905 542 271 

 
(ďalej len „advokátka“) 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetnou zmluvou sa advokátka zaväzuje poskytovať klientovi právne služby, v rozsahu a podľa 
požiadaviek uplatnených klientom (najmä obchodné veci,   pracovné veci, občiansko-právne veci, 
vrátane zastupovania klienta pred súdmi. Advokátka bude poskytovať klientovi právne služby v jazyku 
slovenskom. Klient bude uplatňovať svoje požiadavky  písomnou formou (listom, e.mailom)  alebo 
telefonicky.  

 
2.2. Advokátka sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy osobne, v rozsahu a termínoch 

požadovaných klientom. Advokátka sa zaväzuje pri poskytovaní právnych služieb postupovať v súlade 
s ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú  zmluvný typ mandátnej zmluvy 
a zaväzuje sa  dodržiavať všetky ustanovenia zákona  č. 586/2003 Z.z. o advokácií v znení zmien 
a doplnkov, najmä sa zaväzuje poskytovať právne služby riadne a včas  a dodržiavať mlčanlivosť o veciach,  
o ktorých sa dozvedela pri poskytovaní právnych služieb. 

 
2.3. Klient sa zaväzuje odovzdať advokátke včas veci a informácie,  ktoré sú potrebné na zariadenie jeho 

záležitosti. Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene klienta, klient sa 
zaväzuje vystaviť advokátke včas plnomocenstvo,  alebo podpísať advokátkou vystavené plnomocenstvo. 

 
III. 

Doba,  na ktorú sa zmluva uzatvára 
 
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.3.2021. 
 
3.2. Zmluva môže byť ukončená kedykoľvek písomnou dohodou klienta a advokáta.  
 
3.3. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať klient i advokátka, aj bez 

uvedenia dôvodu. 
 
3.4. V prípade výpovede danej advokátkou zmluva zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca,  v ktorom 

bola výpoveď klientovi doručená.   
 
3.5. V prípade výpovede klientom, zmluva zaniká dňom doručenia výpovede advokátke. 
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