Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Kancelária:
Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o.
so sídlom Jégeho 8, 821 08 Bratislava
IČO: 36 800 040
IČ DPH: SK2022404098
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka 46779/B
v mene ktorej koná Zuzana Papšíková, konateľ a advokát
Klient:
Komora geodetov a kartografov
Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava
IČO: 31 749 348
DIČ:
Zriadená na základe zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov
v mene ktorej koná: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva
Predmet zmluvy
Kancelária a Klient sa dohodli, že Kancelária bude na základe tejto Zmluvy poskytovať Klientovi a jeho
členom právne služby v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou a Klient sa zaväzuje
poskytovanie právnych služieb uhradiť Kancelárii odmenu a ďalšie náklady spojené s poskytovaním
právnych služieb.
Kancelária a Klient si dohodli nasledovné podmienky:
záujmy Kancelárie alebo advokáta Zuzany
Papšíkovej alebo osôb jej blízkych sú v rozpore so
záujmami Klienta,
informácia, ktorú má Kancelária o inom klientovi
alebo o bývalom klientovi, by mohla Klienta
neoprávnene zvýhodniť,
vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú
neprítomnosť advokáta Zuzany Papšíkovej
Kancelária nemôže riadne chrániť a presadzovať
práva a záujmy Klienta.
1.4 Kancelária môže odmietnuť poskytovať Právne služby,
pokiaľ by poskytnutím vyžadovanej Právnej služby bola
ohrozená jej povesť.
1.5 Kancelária bude poskytovať aj Právnu službu
pozostávajúcu zo sledovania zmien právnych predpisov
a oboznamovanie Klienta so zmenami v rozsahu podľa
tejto Zmluvy, najmä podľa bodov 4.1 a 4.2.
1.6 Kancelária bude na základe osobitných požiadaviek
poskytovať pre Klienta aj prednášateľskú činnosť
v oblasti práva.
-

Objednanie služby a akceptovanie objednávky
1.1 Kancelária bude poskytovať Klientovi právne služby a
právnu pomoc vo všetkých veciach, s ktorými sa Klient
obráti na Kanceláriu, a to v súlade s ustanoveniami
a podmienkami vyplývajúcimi zo zákona č. 586/2003
Z.z. o advokácii. Kancelária bude v tejto súvislosti na
požiadanie Klienta najmä spisovať právne listiny,
poskytovať právne rady, spracovávať právne rozbory,
zastupovať a obhajovať záujmy Klienta v konaniach
pred súdmi, štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi,
ako aj inými právnickými a fyzickými osobami (ďalej
len “Právne služby”). Kancelária bude Právne služby
poskytovať na základe tejto zmluvy aj členom Klienta, a
to za podmienok a spôsobom podľa tejto Zmluvy.
1.2 Kancelária bude poskytovať Právne služby len na
základe ústnych alebo písomných (fax, mail, list)
objednávok, ktoré sa po akceptovaní stanú pre
Kanceláriu a Klienta záväzné.
1.3 Kancelária je povinná podľa § 21 zák.č. 586/2003 Z.z. o
advokácii odmietnuť poskytnutie Právnych služieb
pokiaľ:
v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej
poskytla Právne služby inému, ktorého záujmy sú
v rozpore so záujmami Klienta,

Práva a povinnosti Kancelárie a Klienta
2.1 Pri poskytovaní Právnych služieb Kancelária bude
konať
v dobrej
viere, s náležitou
odbornou

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

starostlivosťou, čestne, svedomite, hospodárne a
v súlade so záujmami Klienta, o ktorých Kancelária vie.
Kancelária je oprávnená pri poskytovaní Právnych
služieb úlohami poveriť svojich zamestnancov.
Klient je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy vydať
Kancelárii pokyny súvisiace s poskytovaním Právnych
služieb podľa tejto Zmluvy. Kancelária nie je povinná
postupovať podľa pokynov Klienta, ak by tieto pokyny
boli v rozpore s právnym poriadkom. Kancelária sa o
pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete zaväzuje
včas informovať Klienta.
V súvislosti s poskytovaním Právnych služieb Klient
poskytne Kancelárii potrebné úplné informácie, listiny,
podklady, plné moci ako aj inú súčinnosť, ktorá je
potrebná alebo žiaduca pre riadne plnenie záväzkov
Kancelárie z tejto Zmluvy. Kancelária predpokladá, že
Klient jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere
poskytne všetky tieto informácie, dokumenty alebo iné
podklady a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné
podklady budú správne a úplné. Kancelária nie je
povinná overovať pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, dokumentov alebo iných podkladov, ktoré
mu poskytne Klient.
Kancelária nesie zodpovednosť za poskytovanie
Právnych služieb podľa tejto Zmluvy.
Právne služby budú poskytované v úzkej súčinnosti
medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa
zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek
záležitosti alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej by
zmluvné strany mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu
k poskytovanej Právnej službe.
Právna služba môže byť poskytovaná v spolupráci so
subdodávateľmi Kancelárie (najmä znalci, tlmočníci,
finanční poradcovia atď), pričom s Klientom môže byť
dohodnuté, že budú dodávať služby priamo nemu
Kancelária nesie zodpovednosť za Klientom mu zverené
alebo pri vybavovaní vecí získané originálne listiny
a doklady, ktoré je povinná pri ukončení veci
a kedykoľvek na výzvu Klienta tomuto odovzdať. Po
uplynutí piatich (5) rokov, pokiaľ si Klient listiny
neprevzal je oprávnená listiny a doklady skartovať.
O všetkých skutočnostiach, o ktorých sa Kancelária pri
poskytovaní Právnych služieb dozvie sa zaväzuje
zachovávať
advokátske
tajomstvo.
Skutočnosti,
spadajúce pod advokátske tajomstvo, môže zverejniť
výlučne v prípade, že Klient Kanceláriu pozbaví
mlčanlivosti a Kancelária následne usúdi, že porušenie
mlčanlivosti nemôže byť použité v Klientov neprospech.
Kancelária je oprávnená zverejňovať skutočnosti
osobám, ktoré Klient predstavil ako svojich
zamestnancov, zástupcov alebo poradcov (ďalej aj len
ako „osoby spriaznené“), pokiaľ Klient výslovne
neuvedie, že tej ktorej osobe Kancelária predmetné
skutočnosti zverejňovať nemôže. Mlčanlivosť sa tiež
nevzťahuje na informácie, ktoré Kancelária poznala ešte
pred tým, ako ich Klient Kancelárii oznámil, prípadne,
ktoré boli Kancelárii oznámené inými osobami mimo
osôb pre Klienta blízkych a osôb spriaznených a tiež
informácie, ktoré sú verejné. Mlčanlivosť sa tiež
nevzťahuje na prípady, kedy je Kancelária podľa
právnych predpisov povinná prekaziť trestný čin.

Práva a povinnosti pri poskytovaní Právnych služieb
členom Klienta
3.1 Klient a Kancelária sa dohodli, že na základe tejto
Zmluvy bude Kancelária poskytovať Právne služby aj
členom Klienta, ktorí o to prejavia záujem, a to za
zvýhodnených podmienok.
3.2 Tu stanovené podmienky sa stávajú záväzné aj pre člena
Klienta momentom, čo sa obráti na Kanceláriu so svojou
požiadavkou. Tento článok Zmluvy v častiach
vyslovene upravujúcich práva a povinnosti medzi
členom Klienta a Kanceláriou je vlastne zmluva
v prospech tretieho.
3.3 Práva a povinnosti medzi členom Klienta a Kanceláriou
sa spravujú primerane ustanoveniami celej tejto
Zmluvy, pričom v ďalej uvedených bodoch sú
stanovené špecifiká pri poskytovaní Právnych služieb
členom Klienta.
3.4 Klient a Kancelária sa dohodli, že členom Klienta bude
poskytované právne poradenstvo:
3.4.1
Online formou – kde na základe mailového dotazu
člena Klienta Kancelária vypracuje právne
stanovisko, posúdenie, dokument, pokiaľ doba
poskytovania Právnej služby v jednotlivom
prípade nepresiahne 2 hod.;
3.4.2
Všetkými ostatnými formami, ktoré bude potrebné
poskytnúť na vybavenie veci člena Klienta.
3.5 Pre účely poskytovania Právnych služieb podľa bodu
3.4.1 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
postupoch:
3.5.1
Klient vytvorí na svojej stránke sekciu, v ktorej
bude informovať členov o možnosti poskytovania
Právnych služieb Kanceláriou podľa tejto Zmluvy
a cez ktorú budú môcť členovia Klienta zasielať
Kancelárii svoje zadania;
3.5.2
Klient zabezpečí, že zadanie nebude môcť poslať
nikto iný iba člen. Zároveň Právne služby bude
môcť využívať iba člen klienta, ktorý má uhradené
všetky záväzky voči Klientovi, čo Klient tiež
zabezpečí. Kancelária nie je povinná preverovať, či
zadanie zaslal člen.
3.5.3
Klient zabezpečí, aby pri zasielaní zadania musel
člen Klienta zadať všetky potrebné fakturačné
údaje a zároveň uviedol svoj kontaktný e-mail
a telefónne číslo a prípadne aj adresu ak sa líši od
fakturačnej.
3.5.4
Kancelária vypracuje do 10 dní od podpisu tejto
Zmluvy inštrukcie prípadne aj formulár ako
postupovať pri spracovaní zadania, aby členovia
Klienta vedeli aké podklady, aké informácie sú
potrebné pre poskytnutie Právnej služby.
Kancelária je oprávnená tieto inštrukcie počas
trvania tejto Zmluvy upravovať, pričom Klient sa
zaväzuje nové od Kancelárie doručené inštrukcie
bezodkladne zverejniť na svojej www stránke.
3.5.5
Kancelária sa zaväzuje po obdržaní zadania,
zhodnotiť dostatok podkladov, zhodnotiť, či
poskytnutie Právnej služby nepresiahne dobu
podľa bodu 3.4.1 V prípade, že Kancelária
potrebuje zodpovedať od člena Klienta ďalšie
otázky resp. potrebuje ďalšie podklady tieto si
vyžiada už priamo od člena Klienta, ktorý zaslal
zadanie. Až po ich doplnení sa stáva objednávka
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pre obe strany záväznou. V prípade, že
poskytnutie Právnych služieb presiahne dobu
podľa bodu 3.4.1
bude o tom Kancelária
informovať tak, že zašle členovi Klienta
predpokladaný čas trvania Právnej služby. Ak
Kancelária člena Klienta neinformuje pre začatím
práce o možnom presiahnutí doby podľa bodu
3.4.1, a poskytovanie Právnych služieb trvalo
dlhšie, Kancelária má nárok len na odmenu za
maximálne dobu podľa bodu 3.4.1. V prípade, že
člen Klienta odsúhlasí predpokladaný čas
oznámený Kanceláriou, odmena sa účtuje tak, že
za dobu podľa bodu 3.4.1 Kancelária má nárok na
odmenu podľa bodu 5.4.1 a za zvyšný čas odmenu
podľa bodu 5.4.2, čo člen Klienta potvrdením
predpokladaného času potvrdzuje. Potvrdením
predpokladaného času sa objednávka stáva pre obe
strany záväznou.
3.5.6
Zmluvné strany a člen Klienta berú na vedomie, že
predpokladaný čas uvedený v oznámení podľa
predchádzajúceho bodu nie je presný čas trvania
Právnej služby, a môže sa meniť ± 10%.
3.5.7
Kancelária poskytne Právnu službu do 72 hodín od
momentu, čo sa objednávka stane záväznou a ktoré
plynú iba počas pracovných dní, t.j. od pondelka
8,00 hod. do piatka 17,00 hod.
3.6 Pre účely poskytovania Právnych služieb podľa bodu
3.4.2 sa zmluvné strany dohodli na týchto podmienkach:
3.6.1
Klient na svojej stránke bude informovať svojich
členov o možnosti poskytovania Právnych služieb
Kanceláriou na základe tejto Zmluvy aj pre členov
Klienta, pričom na danej stránke uvedie kontaktné
údaje Kancelárie a vytvorí tam prepojenie na
stránku Kancelárie www.papsikova.sk. Zároveň
zverejní na stránke aj túto Zmluvu.
3.6.2
Členovia Klienta budú mať možnosť podľa svojho
slobodného rozhodnutia využiť poskytovanie
Právnych služieb Kanceláriou, pričom ohľadne
požiadavky sa môžu obrátiť na Kanceláriu priamo
a Kancelária im bude poskytovať Právne služby
podľa ich požiadaviek a potreby.
3.6.3
Kancelária môže pred začatím poskytovania
právnych služieb členov požadovať potvrdenie
objednávky mailom alebo písomne, pričom
objednávka musí obsahovať cenu určenú podľa
tejto Zmluvy.
3.6.4
Člen Klienta a Klient sú povinní poskytnúť
Kancelárii súčinnosť pri preverovaní, či člen
Klienta, ktorý sa na Kanceláriu obrátil je skutočne
členom Klienta v aktuálnom čase.

Práva a povinnosti zmluvných strán pri sledovaní zmien
právnych predpisov
4.1 Kancelária sa zaväzuje sledovať zmenu právnych
predpisov v oblastiach podľa prílohy č. 1.
4.2 Kancelária bude sledovať zmenu právnych predpisov
už zverejnenú v Zbierke zákonov. Kancelária spracuje
pre Klienta pri zmene právneho predpisu informáciu, že
bol určitý sledovaný právny predpis zmenený a stručnú
informáciu o zmenách. Kancelária je povinná poskytnúť

informáciu o zmene do 14 dní od zverejnenia novely
právneho predpisu v Zbierke zákonov.
Odmena a náhrady výdavkov
5.1 Klient sa zaväzuje platiť Kancelárii odmenu a výdavky
v súlade s týmto článkom Zmluvy.
5.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť Kancelárii za všeobecné
poskytovanie právnych služieb hodinovú odmenu za
poskytovanie Právnych služieb vo výške 61 €/hod.
(ďalej len “Odmena”).
5.3 Klient sa zaväzuje uhradiť Kancelárii za Právne služby
podľa bodov 4.1 - 4.2 odmenu vo výške mesačného
paušálu 92 Eur/mesiac.
5.4 Pri poskytovaní Právnych služieb podľa bodov 3.1 až
3.6 tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na
nasledovných sadzbách odmeny:
5.4.1
Pri poskytovaní online si dohodli sadzbu 40,Eur/hod.
5.4.2
Pri poskytovaní ostatného poradenstva si dohodli
hodinovú sadzbu 55 Eur/hod.
5.5 Údaje o výške odmien podľa bodu 5.4 sa zaväzuje
Klient zverejniť spolu s ostatnými podmienkami podľa
bodu 3.5.4. Odmenu podľa tohto bodu bude Kancelária
účtovať priamo členom Klienta, ktorí si Právne služby
objednajú.
5.6 Kancelária a Klient sa dohodli, že pri prednášateľských
činnostiach má Kancelária nárok na odmenu vo výške
135 Eur/ hod. prednášky, minimálne však odmenu vo
výške 135 Eur.
5.7 Hodinová sadzba sa účtuje za každú aj začatú
štvrťhodinu.
5.8 Odmena bude splatná do desiatich (10) dní od
vystavenia príslušnej faktúry Kanceláriou. Odmena za
Právne služby bude vyúčtovávaná spravidla 1x za
mesiac, pri online poradenstve po dodaní Právnej
služby. Kancelária je oprávnená žiadať primeraný
preddavok na Odmenu za Právne služby.
5.9 Klient sa zaväzuje uhrádzať Kancelárii náklady najmä:

poplatky,

hotové výdavky, najmä notárske, súdne a správne
poplatky,

poštovné nezahrnuté vo vyššie uvedenej náhrade (napr.
DHL, UPC a pod.),

stravné náklady v rozsahu podľa zák.č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách,

náhradu cestovných výdavkov za cesty osobným
motorovým vozidlom podľa platných predpisov o
cestovných náhradách, a to vrátane ciest v rámci
Bratislavy
alebo náhradu
cestovných
výdavkov
vzniknutých pri inom druhu dopravy vo výške
skutočných nákladov,

ubytovacie náklady vo výške skutočných nákladov
alebo v rozsahu podľa platných právnych predpisoch
o cestovných náhradách,

náhradu straty času podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004
Z.z.,

náklady na telefón (len mobilné telefonáty, telefonáty
mimo Bratislavy a do zahraničia),

náklady na preklady, porady s expertmi (napr. daňový
poradca, účtovník, špeciálne odvetia práva),
vrátane akejkoľvek príslušnej dane s tým, že Kancelária na
požiadanie preukáže Klientovi vynaloženie týchto výdavkov

3

(ďalej len “Výdavky”). Výdavky budú fakturované Klientovi
spravidla spolu s Odmenou a budú splatné do 10 dní od
vystavenia príslušnej faktúry. V prípade, ak Výdavky
vzniknú Kancelárii po vyfakturovaní Odmeny, môže ich
vyfakturovať dodatočne. Výdavky budú splatné v eurách a
ak boli Výdavky vynaložené v inej mene, vyfakturovaná
suma bude určená na základe výmenného kurzu platného v
deň vystavenia faktúry za Výdavky alebo spôsobom,
stanoveným platnými právnymi predpismi. V prípade
vyšších výdavkov je Kancelária oprávnená žiadať od Klienta
zálohu na náhradu Výdavkov.
5.10 Všetky v tomto článku uvádzané sumy sú bez príslušnej
sadzby DPH, ktorá bude pripočítaná v zmysle platných
právnych predpisov.
5.11 V prípade zastupovania v sporoch, v ktorých bude
Klientovi súdom priznaná náhrada trov právneho
zastúpenia a táto bude uhradená povinným na účet
Kancelárie sa Kancelária zaväzuje priznanú a uhradenú
sumu postúpiť Klientovi do tridsať (30) dní. Klient
týmto súhlasí so zápočtom týchto súm s pohľadávkami
Kancelárie voči Klientovi, a to aj s tými, ktoré nie sú ešte
splatné.
Zodpovednosť za škodu
6.1 Kancelária zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí
Klientovi porušením jej povinností pri poskytovaní
Právnych služieb. Kancelária je povinná nahradiť
Klientovi škody, ktorú mu spôsobila, avšak len do
výšky 1,5 mil. EUR.
6.2 Kancelária nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá
vznikla Klientovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej,
zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov
alebo akýchkoľvek iných podkladov Kancelárii, alebo v
dôsledku konania alebo nekonania akejkoľvek osoby
odlišnej od Kancelárie, okrem situácií kde (i) na základe
preverovania informácií, ktoré sa bežne vykonáva zo
strany poradcov vzhľadom na rozsah Právnych služieb
a (ii) berúc do úvahy, že Kancelária sa nezaviazala
vykonávať preverovaciu činnosť, by bolo možné
rozumne očakávať, že Kancelária zistí, že daná
informácia je nepravdivá, zavádzajúca alebo neúplná.
Ukončenie Zmluvy
7.1 Klient je oprávnený ukončiť túto Zmluvu výpoveďou
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou
lehotou 5 dní od doručenia výpovede.
7.2 Kancelária je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy ak:
a) sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním
a Klientom,
b) pokyn Klienta je v rozpore s predpismi Slovenskej
advokátskej komory,
c) Klient napriek poučeniu Kancelárii trvá na tom,
aby Kancelária postupovala podľa jeho pokynu,
d) Klient
neposkytne
primeraný
preddavok,
primerané doplnenie poskytnutého preddavku na
odmenu alebo na výdavky
e)
zistí existenciu iných závažných dôvodov.
7.3 Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych
služieb podľa bodu 7.2 sa zmluva zrušuje okamihom,
keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej zmluvnej strane.

7.4 Kancelária je povinná do 15 dní od doručenia
oznámenia Klientovi o odstúpení od tejto Zmluvy alebo
do 15 dní od obdržania výpovede od Klienta, v
zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony,
ak Klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak Klient
oznámi Kancelárii, že na splnení tejto povinnosti netrvá.
7.5 Odstúpenie alebo výpoveď sa považuje za doručené,
pokiaľ ho zmluvná strana druhej zmluvnej strane zašle
na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany,
prípadne na adresu sídla alebo miesta podnikania
uvedenej v registri, v ktorom je tá ktorá druhá zmluvná
strana registrovaná. Odstúpenie alebo výpoveď je
doručené aj v prípade, že zásielka bude vrátená naspäť
zasielateľovi, a to dňom uplynutia úložnej lehoty.
7.6 Pokiaľ Klient vypovie túto Zmluvu alebo Kancelária
odstúpi od tejto Zmluvy, považuje sa tento úkon aj za
odvolanie všetkých plných moci zo strany Klienta alebo
za vypovedanie všetkých plných moci zo strany
Kancelárie, pričom účinky odvolania a vypovedania
plných moci nastávajú v deň zániku tejto Zmluvy.
Záverečné ustanovenia
8.1 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi
zmluvnými stranami o predmete špecifikovanom v tejto
Zmluve a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody
medzi zmluvnými stranami. Zmeny tejto Zmluvy
možno vykonať len písomne.
8.2 Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bude prehlásené
príslušným súdnym orgánom za neplatné, neúčinné
alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude
neplatné iba v dotknutom a najužšom rozsahu.
Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a nahradiť takéto
ustanovenie novým ustanovením, pričom budú
sledovať pôvodný zámer sledovaný zmluvnými
stranami.
8.3 Táto Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej
podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva,
povinnosti založené touto Zmluvou sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
8.5 Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch v
slovenskom jazyku, po jednom rovnopise pre každú zo
zmluvných strán.
8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva vyjadruje
ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho k nej
pripájajú podpisy.
8.7 Prílohy – č. 1 – zoznam oblastí právnych služieb
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Klient:
V Bratislave, dňa 14.6.2011
Komora geodetov a kartografov
Ing. Vladimír Stromček, predseda
podpis:

Kancelária:
V Bratislave, dňa 14.6.2011
Advokátska kancelária Zuzana Papšíková, s.r.o.
Zuzana Papšíková, konateľ
podpis:
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Príloha č. 1 – oblasti sledovania zmien právnych predpisov
Oblasť nehnuteľností a stavebného práva

zák.č. 162/1995 Z.z. a vykonávacie predpisy, prípadne právne predpisy, ktoré ich nahradia,

zák.č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde

zák.č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách

zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a vykonávacie predpisy,

zák.č. 215/1995Z.z. o geodézii a kartografii a vykonávacie predpisy

zák.č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov

zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vykonávacie predpisy

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Oblasť obchodného práva

zák.č. 513/1991 Zb. a vykonávacie predpisy,

zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a obdobné právne predpisy upravujúce živnostenské podnikanie,

právne predpisy upravujúce Obchodný register a Zbierku listín,

zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a obdobné právne predpisy upravujúce práva spotrebiteľov pri poskytovaní
služieb,

zák.č. 136/21 Z.z. o službách na vnútornom trhu a obdobné právne predpisy regulujúce poskytovanie služieb na území SR
Oblasť pracovného práva

zák.č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

zák.č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde a vykonávacie predpisy

zák.č. 292/2008 Z.z. o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby

zák.č. 282/2002 Z.z. o cestovných náhradách

zák.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých zákonov
Ostatné právne predpisy:

zák.č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

zák.č. 300/2005 Z.z. trestný zákon – len ustanovenia, ktoré sa týkajú činností podnikateľov

zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

zák.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a právne predpisy, ktoré vyššie uvedené nahradia.
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