
      Zmluva o poskytovaní právnych služieb, 
ktorú 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 uzatvárajú podľa návrhu zo dňa 20. januára 2014 
advokát:  
JUDr. Peter CEHELNÍK  člen Slovenskej advokátskej komory, Kolárska 4, 813 42 Bratislava zapísaný v zozname pod č. 4052  
        A D V O K Á T   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, SR  
    účet: Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, pobočka Prešov 
    číslo účtu: 45242572/0200 
    KS: 0308, VS: 00314   
              pre zahraničný platobný styk: IBAN: SK98 0200 0000 0000 45242572, kód banky: 0200, SWIFT: SUBASKBX 
    IČO: 42075904, DIČ: 1020996526 
    e-mail:  advokat01@stonline.sk  

mobil:    +421915883526, +421903301472  
    a   
   klient: Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch 
    Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany 
    IČO: 36158101, DIČ: 2021364950  
    štatutárny orgán: Mgr. Jaroslav Valaštiak, riaditeľ školy 

    - žalovaný v konaní pred súdom  
 

                       protistrana: PaedDr. Mária Cvancigerová 
    trvalé bydlisko Na Dujave 299/27, 082 56 Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov  
    štátny občan Slovenskej republiky 

  - žalobca v konaní pred súdom 
 

t  a  k  t  o  : 

I. PREDMET ZMLUVY – VEC 

 Poskytovanie právnych služieb v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, za ktoré sa 
klient zaväzuje zaplatiť advokátovi odmenu a ďalšie náklady spojené s poskytovaním právnych služieb. 
Advokát zastúpi žalovaného klienta v konaní vedenom na Okresnom súde Prešov sp. zn. 20C/60/2013 
začatom dňa 27.08.2013 podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu navrhovateľkou - žalobkyňou 
PaedDr. Máriou Cvancigerovou, nar. 04.06.1962, trvale bydlisko Na Dujave 299/27, 082 56 Pečovská 
Nová Ves, okr. Sabinov, o zaplatenie 8.513,66 €  
s 9,00 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 261,96 € od 16.04.2012 do zaplatenia 
s 9,00 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.05.2012 do zaplatenia 
s 9,00 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.06.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.07.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.08.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.09.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.10.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.11.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 949,60 € od 16.12.2012 do zaplatenia 
s 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 654,90 € od 16.01.2013 do zaplatenia 
 

II.   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 Advokát pre klienta obstará vec uvedenú v bode I. tejto zmluvy potrebnými právnymi úkonmi za odmenu stanovenú 
dohodou s klientom v bode III. zmluvy. 
 Pri výkone profesionálneho mandátu advokát bude postupovať podľa pokynov klienta s odbornou starostlivosťou a v  
súlade so záujmami klienta. Od pokynov klienta sa môže advokát odchýliť, ak je to naliehavo nevyhnutné‚ avšak len v záujme 
klienta. 
 Advokát je viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 
poskytovaním právnej pomoci. 

Klient sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytovať advokátovi úplné informácie, listiny, dokumenty, podklady 
v písomnej forme alebo elektronickou poštou s doložením dokladov písomnej forme v lehote do 3 dní od podania elektronickou 
poštou ako aj ostatnú osobnú súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie profesionálneho mandátu advokáta a súčasne berie na 
vedomie, že advokáta je povinný včas informovať pravdivými údajmi skutkového stavu veci v záujme správneho zastupovania 
zákonných záujmov klienta. Advokát nie je povinný overovať pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, dokumentov alebo 
iných podkladov, ktoré mu poskytne klient. 

Klient sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel od uzavretia tejto zmluvy aj 
po skončení zmluvného vzťahu. 

Klient sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu advokáta nepoužije výsledky profesnej práce spracované advokátom podľa 
tejto zmluvy pre inú svoju potrebu, alebo pre potrebu iných subjektov, a to ani bezodplatne. 

Klient súčasne podpisuje advokátovi plnomocenstvo na zastupovanie. 
 

III. ODMENA ADVOKÁTA, HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU 

Hodnota veci alebo práva pre určenie odmeny advokáta v predmetnej právnej veci je určená istinou uplatňovanou 
protistranou: 8.513,66 €. 
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Podľa tejto zmluvy pre určenie odmeny advokáta v základnej tarifnej sadzbe podľa § 9 a nasl. AT je a bude vždy 
určujúca hodnota veci alebo práva uplatňovaného protistranou. 

Advokát a klient sa dohodli na tarifnej odmene v základnej sadzbe z takej hodnoty, ktorú v tej ktorej dobe v rozsahu 
istiny uplatňuje protistrana. Ak nastane úkonom protistrany zmena hodnoty veci alebo práva oproti uplatňovanej istine (8.513,66 
€) rozšírením žaloby alebo čiastočným späťvzatím žaloby, advokát má nárok na odmenu k ďalším úkonom právnej služby (ďalej 
len „ÚPS“) podľa novej hodnoty veci alebo práva uplatňovaného protistranou. 

Na základe zákona NR SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení zmien a doplnkov spôsob určenia a výšku odmeny poskytovania právnych služieb, 
náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientovi upravuje vyhláška MS SR 
č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení zmien a doplnkov (advokátska 
tarifa – ďalej len AT). 

Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi odmenu dohodnutú podľa tejto zmluvy, hotové výdavky a nahradiť stratu času 
stravné a cestovné pri pracovnej ceste advokáta mimo sídlo kancelárie. Klient berie na vedomie povinnosť zaplatiť súdne 
poplatky za podané návrhy na začatie konania, preddavky na notárske poplatky na notárske úkony, na odmenu súdneho 
exekútora, na poplatky za overovanie pravosti listín a podpisov, poplatky za odpisy listín, znalecké posudky, preklady z a do 
cudzieho jazyka, telefónne, poštovné‚ telekomunikačné poplatky a nahradiť advokátovi všetky vyúčtované výdaje vzniknuté 
v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy.  

 Výpočtovým základom podľa § 1 ods. 3 AT na účely AT je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva 
Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Výpočtový základ pre rok 2014 pre AT je suma 804 
€, ktorá podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemernou mesačnou mzdou zamestnanca hospodárstva SR v I. 
polroku 2013.  

 Podľa § 9 ods. 1 AT sa základná sadzba tarifnej odmeny stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo 
práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. 

Tarifná odmena advokáta podľa § 10 AT za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby: 
(1) Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je 
 
do 165, 97 eura    16,60 eura,  
 
nad 165, 97 eura do 663,88 eura  16,60 eura   
     + 1, 66 eura za každých aj začatých 33,19 eura  
     prevyšujúcich sumu 165, 97eura,   
     
nad 663, 88 eura do 6 638,78 eura  41,49 eura 
     + 9,96 eura za každých aj začatých 331,94 eura  
     prevyšujúcich sumu 663, 88 eura,   
 
nad 6 638, 78 eura do 33 193,92 eura  220,74 eura 
     + 16,60 eura za každých aj začatých 1 659,70 eura  
     prevyšujúcich sumu 6 638,78 eura,   
 
nad 33 193,92 eura    486,29 eura 
     + 6,64 eura za každých aj začatých 3 319,39 eura  
     prevyšujúcich sumu 33 193,92 eura.  
 
(2) Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa 
právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota 
záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu. 
(3) Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie 
na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia. 
(4) Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania 
návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie. 
(5) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. 
(6) Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, 
pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania. 
(7) Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. 
(8) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných 
prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou 
hodnotou 1000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy. 
§ 11 
(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak 
a) nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,  
b) klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo  
c) klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to 
neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového 
spoluvlastníctva. 
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný. 
(3) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania 
pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná 
sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10. 
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(4) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania 
v konaniach podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych 
služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej 
trinástiny výpočtového základu. 

Advokát má nárok na odmenu podľa § 13a AT pre vykonanie úkonov právnej služby: 
§ 13a 
Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby 
(1) Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby: 
a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 
b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu, 
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,  
d) účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet 
týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon  alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako 
štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny, 
e) vypracovanie právneho rozboru veci, 
f) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu, 
g) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom 
opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania, 
h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie. 
(2) Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby: 
a) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva, 
b) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu, 
c) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému 
návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu, 
d) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina, 
e) ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina, 
f) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v 
splátkach. 
(3) Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým 
nedošlo k inému úkonu právnej služby, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí. 
(4) Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí odmena vo výške jednej polovice 
základnej sadzby tarifnej odmeny. Za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí odmena vo 
výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny. 
(5) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a 
účelom najbližšie. 
 
HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU 
 
§ 15 
Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok 
 
a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na 
súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,  
b) na náhradu za stratu času (§ 17).  
 
§ 16 
(1) Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v 
súvislosti s poskytovaním právnych služieb. 
 
(2) Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých 
alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient 
potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov. 
 
(3) Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške 
jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej 
náhrade s klientom osobitne nedohodol. 
 
(4) Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy, 5) ak táto vyhláška neustanovuje inak. 
 
§ 17 
(1) Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a 
späť patrí advokátovi náhrada za stratu času (ďalej len „NSČ“) vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj 
začatú polhodinu. 
 
(2) Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa pomerne 
rozdelí medzi jednotlivých klientov. 
 

Ku jednotlivému ÚPS má advokát podľa advokátskej tarify nárok na náhradu režijných paušálnych hotových výdavkov 
(ďalej len NRPHV) v sume po 8,04 €. 

 Klient potvrdzuje, že bol advokátom v súlade s § 18 ods. 1 AT upozornený pri rokovaní o zmluvnej odmene na to, že pri 
určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa 
ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene. 
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 Advokát v čase uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípade, že sa advokát v priebehu 
plnenia povinností podľa tejto zmluvy stane platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto 
vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu.5a) 
5a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
 Advokát je oprávnený žiadať a prijať od klienta zálohu na trovy právnej služby (odmena a hotové výdavky advokáta). 
Predbežné trovy právnej služby v tarifnej odmene. Zastúpenie bude vyžadovať minimálne 5 predpokladaných ÚPS podľa § 13a. 
Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí najmä pre vykonanie týchto ÚPS: 

§ 13a/1-a AT Prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, 
§ 13a/2-f/5 AT  Vyjadrenie žalovaného k procesnému uzneseniu Okresného súdu Prešov (č.l. 34) zo dňa 03.01.2014 
§ 13a/1-b AT Ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu – po preštudovaní obsahu súdneho spisu, 
§ 13a/1-c AT Písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,  
§ 13a/1-d AT  Účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez 
   ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon  
alebo na seba   nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny. 

Spôsob určenia preddavku trov právnej služby pre advokáta podľa advokátskej tarify: 
(ÚPS x počet úkonov poskytnutej právnej služby) + (NRPHV x počet ÚPS) + NSČ 

(253,94 € x 4) + (126,97 € x 1) + (8,04 € x 5) = 1.182,93 € 

 Klient na poskytnutú právnu službu zaplatí advokátovi zálohu na trovy právnej služby 1.182,93 €. 

 Nesplnenie finančnej povinnosti klienta voči advokátovi je dôvodom pre vypovedanie plnomocenstva, čím zaniknú 
povinnosti advokáta vyplývajúce z tejto zmluvy a klient sa zaväzuje v lehote uvedenej v zúčtovaní trov právnej služby zaplatiť 
advokátovi odmenu a náhrady za právne služby, ktoré advokát už vykonal v tarifnej odmene.  

 V prípade, že klient v tejto právnej veci požiada advokáta o poskytovanie ďalšej právnej služby, zaplatí advokátovi na 
zálohu odmeny podľa dohodnutého rozsahu ďalšej právnej služby podľa rozpočtu v základnej tarifnej sadbe.  

 Súdne poplatky podľa zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Z.z. v znení zmien a doplnkov za jednotlivé úkony alebo 
konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") 
uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto 
zákona. Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne 
uvedené. Súdne poplatky nepatria do odmeny a výdavkov advokáta a tieto znáša klient. 

IV. ZÁVEREČNÉ UJEDNANIA 

Zmluva je uzavretá v dvoch vyhotoveniach a k nej patrí podpísané plnomocenstvo.  

Advokát upozornil klienta na skutočnosti predpokladané v jednotlivých ustanoveniach AT, ako sú v tejto zmluve 
uvádzané v platnom znení s tým, že v prípade zmeny právnych predpisov sa budú zmluvní účastníci riadiť vždy aktuálnou právnou 
úpravou. 

 Listinné dôkazy klient advokátovi predložil vo forme kópii originálov s tým, že originálne listiny klient predloží súdu na 
požiadanie.   

 Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov v databáze advokáta, čo potvrdzuje svojim vlastnoručným podpisom na 
tejto zmluve, ktorú pred podpísaním prečítal.  

 Advokát a klient zmluvu vlastnoručne podpisujú, čím nastáva jej platnosť. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. Zverejnenie zmluvy je povinnosťou klienta. Klient je povinný zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so 
skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje. Klient sa 
zaväzuje poskytnúť advokátovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

 Zmluva je spísaná v dvoch rovnocenných vyhotoveniach. Po spísaní advokát a klient zmluvu prečítali a následne 
prehlasujú, že zmluva je zrozumiteľným prejavom vzájomnej slobodnej a vážnej vôle zbavenej tiesne a nápadne nevýhodných 
podmienok. 
  
 
 
 
 
 
 

Advokát:  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Klient: ______________________________________________________ 
  JUDr. Peter C E H E L N Í K  Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch 
  a d v o k á t   Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany 
  Konštantínova 6   IČO: 36158101 
  080 01 P r e š o v, SR   Mgr. Jaroslav Valaštiak, riaditeľ školy 
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